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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 006/2020/DF

 A DRA. MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE DIREITO 

E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO 

COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 15.10.90, C/C O 

ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO a impossibilidade de usufruto de Licença-Prêmio em 

período inferior a 15 (quinze) dias, conforme prevê a Instrução Normativa 

n. 002/94;

 RESOLVE:

 REVOGAR a Portaria n. 80/2019-CADMAL, de 04 de dezembro de 2019, 

que havia autorizado o Servidor Ricardo Zapala Wetter, matrícula n. 

20015, a usufruir 10 (dez) dias de Licença-Prêmio, relativa ao quinquênio 

2008/2013, nos dias 12, 13 e 16 a 19 de dezembro de 2019 e 07 a 10 de 

janeiro de 2020.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 27 de Janeiro de 2020.

 Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002854-53.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ELZA ANTONIA DA SILVA DIFFANTE INVENTARIADO: 

MALVINO MORETTI Vistos. Ante a informação prestada pela causídica da 

parte autora, no sentido de que já houve a abertura de inventário 

extrajudicial pelos herdeiros (filhos) do falecido, junto ao Tabelionato da 

Comarca de Jesuítas, no Estado do Paraná, por hora deixo de analisar o 

pedido inicial. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, inclusive, justificando a existência de interesse processual no 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se Alta Floresta-MT, 23 de 

outubro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003658-84.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO: OSMAR GOULART, NADIR 

TEREZINHA BUSATTA GOULART Vistos. Trata-se de ação de execução 

por título executivo extrajudicial proposta por Banco Bradesco S/A contra 

Osmar Goulart e Nadir Terezinha Busatta Goulart todos devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial acompanhou os documentos ali 

anexados. A inicial foi recebida conforme decisão de Id. 16053059, 

determinando a citação do executado para pagar a dívida ou apresentar 

embargos na forma do artigo 829 e 915, do CPC. Certidão positiva de 

citação dos executados (Id. 17204264), sendo certificado o decurso de 

prazo para pagamento ou oposição de embargos (Id. 17955648). A parte 

exequente pugnou pela penhora do imóvel dado em garantia hipotecária 

pela parte executada (Id. 18608988). O pedido de penhora foi deferido sob 

o Id. 19688984, e devidamente cumprido pelo Oficial de Justiça (Id. 

21190771), nomeando o executado como seu depositário fiel e juntado 

seu auto de avaliação. A parte executada compareceu aos autos no Id. 
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21598989, apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, onde 

indicou o valor que entende correto da execução e alegou excesso de 

penhora em razão do valor da execução e o valor da avaliação do imóvel 

penhorado. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Sem delongas, a impugnação apresentada não pode 

ter seu mérito analisado, pois é peça equivocada para realizar a defesa, 

haja vista não apresenta os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Explico. O executado foi 

intimado para efetuar o pagamento da dívida ou “EMBARGAR” a execução, 

sendo que é evidente que apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença é inviável, já que se trata de uma via inadequada. Importante 

frisar que o executado embasou seu pedido no artigo 525, do CPC, cuja 

redação é a seguinte: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.” Entretanto, o referido 

artigo está inserido no Capítulo III, do CPC, que regulamenta o tema: “DO 

CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA”. Ocorre 

que, esta demanda executiva não se refere à cumprimento de sentença, 

seja definitivo ou provisório, estando totalmente equivocada a petição 

apresentada pelo executado. Porquanto, não se trata de erro material , 

mas sim de erro insanável pelo princípio da instrumentalidade das formas, 

razão pela qual devem ser desprezados os argumentos dispendidos na 

petição de Id. 21598989. DISPOSITIVO Diante do exposto, DEIXO DE 

CONHECER E APRECIAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA APRESENTADO POR MEIO DE PETIÇÃO NOS AUTOS, ante a 

inadequação da via eleita e determino o regular prosseguimento da 

presente execução de título extrajudicial, segundo determina o art. 915, 

916, 917 e ss do CPC. Em prosseguimento do feito e, em observância ao 

disposto no art. 10 do CPC, tendo em vista que o imóvel penhorado nos 

autos foi avaliado em R$ 803.700,00 (oitocentos e três mil e setecentos 

reais) – Id. 21191048, e que o valor na época do ajuizamento era de R$ 

13.379,86 (treze mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta e seis 

centavos), há uma evidente desproporcionalidade sobre as quantias 

apontadas. Diante disso, DETERMINO a intimação da parte autora para se 

manifestar do valor do bem penhorado no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando que o silêncio acarretará na desconstituição da penhora. 

Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000752-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000752-24.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSUE GOMES DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de ação de declaração 

de inexistência de débito c/c danos morais c/c pedido de tutela de 

urgência proposta Josue Gomes da Silva contra Centrais Elétricas 

Matogrossenses S.A (Energisa), todos qualificados nos autos. Tendo em 

vista o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com o trânsito em julgado, inicia-se com o pedido da parte o 

cumprimento o que decidido pelo acordão que reforou a sentença de 

mérito, tendo o requerido realizado o depósito judicial do valor da 

condenação, conforme documento de Id. 22084135, requerendo a 

extinção do feito, em razão da satisfação do crédito pelo devedor. Ao Id. 

22580330 a parte requerente manifestou sua concordância com o valor 

depositado em juízo e informou os dados de conta bancária, requerendo a 

expedição de alvará para liberação do valor. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Pois bem. 

Expeça-se o necessário para a liberação e transferência do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte exequente, na 

conta bancária indicada sob o Id. 22580330, visto que a procuração 

outorgada para o causídico lhe confere poder expresso para receber (Id. 

12361698). Intime-se a parte para ciência da liberação dos valores. 

Expeça-se alvará de liberação. Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Intime-se o Requerido para adimplemento das custas 

processuais, caso não tenha quitado. Após cumpridas as determinações 

anteriores, dê-se baixa na distribuição e anotações de estilo. Arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000238-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINALVA SOARES ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000238-42.2016.8.11.0007. 

AUTOR(A): LEDINALVA SOARES ROSA REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença em ação de aposentadoria por idade rural com tutela antecipada 

proposta por Ledinalva Soares Rossa, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social, todos já qualificados. Intimada para se manifestar, a 

autarquia informou que a parte exequente não juntou o memorial do valor 

da execução, impedindo-o de apresentar sua impugnação, entretanto, a 

parte executada indicou o valor que entendia correto na execução (Id. 

16554425). A parte exequente concordou com os cálculos da autarquia 

demandada (Id. 24604525). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Tendo em vista que a parte exequente 

concordou com os cálculos da parte executada, HOMOLOGO por 

sentença, o cálculo apresentado sob o Id. 1654425, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, para que produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e honorários advocatícios, 

porquanto estes não são cabíveis na fase de cumprimento de sentença 

contra a Fazenda Pública sem ter sido impugnada, conforme dispõe o art. 

85, §7º do CPC. REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na 

forma do art. 535, § 3º, inciso I e II, do CPC/2015. OBSERVE-SE, no 

precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório/RPV quando se tratar de 

honorários sucumbenciais, observando ainda o disposto nos artigos 2º e 

3º, I e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal. 

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003290-41.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GERTULINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca da 

informação do perito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003385-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MOREIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial juntado ao presente 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000016-69.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PERAZOLO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial juntado ao presente 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002087-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR GARCIA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça vinculada ao presente 

expediente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000227-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS SIQUEIRA LTDA - ME (REU)

CLEONETE FERREIRA DE ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARIA LICIA ANDRADE SOUZA FERRONATO OAB - MT25223/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios, conforme documento vinculado ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003905-31.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. (REQUERENTE)

H. J. C. M. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. K. D. F. (REQUERIDO)

V. A. M. (REQUERIDO)

I. L. B. (REQUERIDO)

V. M. B. (REQUERIDO)

R. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

atualizado dos requeridos, tendo em vista as correspondências 

devolvidas pelos Correios, conforme documentos vinculados ao presente 

expediente.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003085-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO BARBOSA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios, conforme documento vinculado ao presente expediente.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94121 Nr: 2342-97.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Santa Mercedes Ltda - Me, Wagner 

Gonçalves Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WAGNER GONÇALVES FERNANDES, 

Cpf: 37259539100, Rg: 000291401, Filiação: Maria Aparecida Gonçalves 

Fernandes e Roldão Fernandes, data de nascimento: 24/11/1965, 

brasileiro(a), natural de Terra Nova D'oeste-SP, casado(a), empresário, 

Telefone 66*3525-1564. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA: no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito a que foi condenada, devidamente 

atualizado, acrescido das custas (artigo 523, “caput”, do CPC/15), sob 

pena de incidência de multa automática de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito e também honorários de 10% (dez por cento), nos termos 

do artigo 523, § 1º, do CPC/15.2.1). E ainda, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar nos autos a limpeza das áreas.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Processo em ordem.1) 

PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC/TJMT.2) INTIME-SE a parte executada, na forma do § 2º do art. 513 

do CPC/2015 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do débito a que foi condenada, devidamente atualizado, acrescido das 

custas (artigo 523, “caput”, do CPC/15), sob pena de incidência de multa 

automática de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e também 

honorários de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, § 1º, do 

CPC/15.2.1) INTIME-SE ainda, a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar nos autos a limpeza das áreas.3) Após 

decorrido o prazo de que trata o item anterior, caso haja informação de 

pagamento nos autos e ela não tenha originado da parte credora, 

INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu interesse, no prazo de 

15 (quinze) dias.4) Se decorrido tal prazo sem que haja notícia de 

pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, imediatamente, 

MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens móveis indicados pelo 

Ministério Público às fls. 146, que deverá ser cumprido na forma do artigo 

523, § 3º, do CPC. Consigno que os bens penhorados deverão ser 

depositados em poder da empresa executada, que assumirá o encargo de 

depositária fiel dos bens e exercerá o ônus de guardar e conserva-los, 
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bem como de não dispor dos mesmos (art. 159 do CPC/15), sob pena de 

ser considerada depositária infiel.4.1) Procedida a penhora, nos termos do 

artigo 841 do CPC/15, intime-se imediatamente o executado, na pessoa do 

seu advogado (§ 1º do artigo 841 do CPC/15) ou se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, 

de preferência por via postal (§ 2º do artigo 841 do CPC/15), devendo ser 

observado o que dispõe o § 3º do artigo 841 do CPC/15.5) Transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o 

decurso do prazo também de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

caput, CPC/2015).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabete Timótio dos 

Santos, digitei.

Alta Floresta, 10 de janeiro de 2020

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111429 Nr: 7081-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo de Brito Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas de Rondônia S/A - Ceron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Luciano Boucault - OAB:MT 4802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por GERALDO DE 

BRITO MOURA em faze de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – 

CERON.

A executada foi devidamente intimada para efetuar o pagamento 

voluntário, entretanto não o fez conforme certidão de decurso de prazo ás 

fls.74.

Ás fls. 76, a parte exequente requereu o bloqueio dos valores via 

Bacenjud.

Deferido o pedido, a diligência foi realizada com sucesso, tendo sido 

bloqueado o valor integral da dívida (R$ 24.434,77).

Ás fls. 244 a parte exequente peticionou nos autos, requerendo 

expedição de alvará judicial para liberação dos valores e informando os 

dados bancários para a transferência.

O executado ás fls. 85/86 juntou aos autos comprovantes dos 

pagamentos referente ás custas judiciais.

É o relato do necessário.

Decido.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, 

consoante bloqueio judicial ás fls.80.

Assim, diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, 

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

considerando que foi satisfeita a obrigação.

No mais, DEFIRO o pedido da exequente a fim de determinar a expedição 

de alvará judicial para o levantamento dos valores bloqueados 

judicialmente, devendo a Secretaria da Vara proceder com o necessário 

para a transferência da quantia referida para a conta informada ao ás 

fls.84 (Banco Caixa, Agência 1385, Operação 001, Conta Corrente: 

20.013-7, de titularidade de KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO).

Custas pela parte executada.

Com o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando as disposições da 

CNGC-MT.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140278 Nr: 3093-11.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tauan Tiago Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Melori Estela Favetti - 

OAB:20251/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Vistos.

Tendo a parte requerida depositada voluntariamente o valor da 

condenação e não havendo discordância da parte requerida, vejo que o 

feito alcançou o seu objetivo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 526, § 3° e artigo 921, inciso II, ambos do CPC/15, considerando que 

foi satisfeita a obrigação.

Sem condenação em custas. Sem condenação em honorários nesta fase.

 EXPEÇA-SE o competente alvará para o levantamento dos valores 

depositados em Juízo, na conta indicada à fl. 106.

Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se as normas da 

CNGC-MT.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 128701 Nr: 4439-31.2015.811.0007

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFGdS, Raf

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celio Antunes de Araujo - 

OAB:16332/O MT, Luciano Fontoura Baganha - OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada pelo menor 

RAFAEL GOMES ALFONSO representado por sua genitora ANGELICA 

FINAMORE GOMES DOS SANTOS em face de RAUL ALFONSO FILHO na 

qual o autor pleiteia o cumprimento da obrigação alimentar referente às 

parcelas dos meses de agosto/2019, setembro/2019 e outubro/2019, que 

perfaz o valor de R$ 2.939,84 (dois mil novecentos e trinta e nove reais e 

oitenta e quatro reais).

É o relato do necessário.

Decido.

1) DEFIRO o pedido de DESARQUIVAMENTO dos autos, conforme 

requerido à fl. 31.

2) RECEBO a inicial, em todos os seus termos eis que preenche os 

requisitos legais.

3) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do CPC/2015.

4) O presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista 

o disposto no inciso II, do art. 189 do CPC.

5) No tocante à execução de alimentos referente aos meses de 

AGOSTO/2019, SETEMBRO/2019 E OUTUBRO/2019, pelo rito do art. 528 

do CPC/2015, CITE-SE a parte executada pessoalmente, EXPEDINDO-SE, 

para tanto, mandado, para efetuar o pagamento da obrigação alimentar em 

atraso, BEM COMO AS QUE SE VENCEREM NO CURSO DA EXECUÇÃO, no 

prazo legal de 03 (três) dias, comprovar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil 

(artigo 528, §§ 3º e 7° do CPC/2015).

6) Transcorrido o prazo acima, INTIME-SE a parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito.

7) Posteriormente a manifestação da parte exequente, ABRA-SE vistas ao 

Ministério Público para parecer, no prazo de 15 (quinze) dias.

8) Se necessário for, poderá o Sr. Oficial de Justiça utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142473 Nr: 4357-63.2016.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Lucas Alves de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Tendo a parte requerida depositada voluntariamente o valor da 

condenação e não havendo discordância da parte requerida, vejo que o 

feito alcançou o seu objetivo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 526, § 3° e artigo 921, inciso II, ambos do CPC/15, considerando que 

foi satisfeita a obrigação.

Sem condenação em custas. Sem condenação em honorários nesta fase.

 EXPEÇA-SE o competente alvará para o levantamento dos valores 

depositados em Juízo, na conta indicada à fl. 106.

Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se as normas da 

CNGC-MT.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 124380 Nr: 2011-76.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marildo Henrique

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de MARILDO HENRIQUE, ambos devidamente 

qualificados.

Pois bem, tendo em vista que o pedido de suspensão do feito realizado 

pela parte exequente às fls. 89/89v, se dava até a data de 30/12/2019, 

entretanto, tal período já foi ultrapassado, por essa razão declaro 

prejudicada à análise do pleito.

Porquanto, tendo em vista que o lapso da suspensão dada pela Lei 

13.340/2016 se findou, determino a intimação do(a) exequente, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dê andamento efetivo ao feito, sob pena de 

ser determinado o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 

921, inciso III, do CPC/15.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132171 Nr: 6317-88.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Queiroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Hugo 

Roger de Souza Almeida, OAB 16825MT, para devolução dos autos 

6317-88.2015.811.0007, código 132171, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65289 Nr: 4843-92.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Moreti Rodrigues, Hélio Moreti Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:71613, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B, Antonio Carlos Guidoni Filho - OAB:146997, Izaias 

Ferreira de Paula - OAB:71291, Luciana Castrequini Ternero - 

OAB:8379, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, 

Sérgio Henrique K. Kobayashi - OAB:MT 6.180

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl. 421.V.

 Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte requerente a dizer o que for de seu 

interesse no processo, no prazo de dez (10) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57098 Nr: 1722-90.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Doris Ramos dos Santos, JRdS, Jonatan Ramos 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcio Silva Ratto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

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

Bianchi - OAB:6641/MT, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B

 Vistos.

Defiro em parte o pedido de fl.644. Cumpra-se na forma requerida.

Em relação ao pedido de ordem de penhora, considerando o lapso 

temporal da última atualização do débito, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de quinze (15) dias, trazer aos autos nova atualização do 

valor exequendo.

 2) Após, façam os autos CONCLUSOS para análise do pedido de 

penhora.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 104512 Nr: 6338-69.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleves Pinto de Almeida

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de DESARQUIVAMENTO dos autos, conforme requerido.

DESARQUIVE-SE e, em seguida INTIME-SE o subscritor do pleito, para que, 

no prazo de 15 (trinta) dias dar andamento ao feito.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49198 Nr: 1126-43.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Costa

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de DESARQUIVAMENTO dos autos, conforme requerido.
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DESARQUIVE-SE e, em seguida INTIME-SE o subscritor do pleito, para que, 

no prazo de 15 (trinta) dias dar andamento ao feito.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 39508 Nr: 4225-89.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ines Gomes Barbosa Brito

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

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de DESARQUIVAMENTO dos autos, conforme requerido.

DESARQUIVE-SE e, em seguida INTIME-SE o subscritor do pleito, para que, 

no prazo de 15 (trinta) dias dar andamento ao feito.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 92008 Nr: 5866-39.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Terassani

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de DESARQUIVAMENTO dos autos, conforme requerido.

DESARQUIVE-SE e, em seguida INTIME-SE o subscritor do pleito, para que, 

no prazo de 15 (trinta) dias dar andamento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 94318 Nr: 2555-06.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania da Silva Alves

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de DESARQUIVAMENTO dos autos, conforme requerido.

DESARQUIVE-SE e, em seguida INTIME-SE o subscritor do pleito, para que, 

no prazo de 15 (trinta) dias dar andamento ao feito.

Às providências.

Alta Floresta, 24 de Janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47535 Nr: 7045-47.2006.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Orlanda de Souza Queiroz, Maria Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira dos Santos - Espólio, Raimunda 

Marta dos Santos-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Rodrigo Agustini - OAB:MT/12.500A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO, pelo prazo de um (01) ano.

 Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte requerente a dizer o que for de seu 

interesse no processo, no prazo de dez (10) dias.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 69821 Nr: 2794-44.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Batista da Silva

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

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

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

- OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO, pelo prazo de 60 dias.

 Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte atora a dizer o que for de seu interesse no 

processo, no prazo de dez (10) dias.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112906 Nr: 1489-83.2014.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Paro Lopes, Carlos Eduardo Paro Lopes, Milena 

Ramos de Lima e Souza Paro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dakari Fernandes Tessmann - 

OAB:32.548/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 333. Cumpra-se na forma requerida.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118096 Nr: 6021-03.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Mageski Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Tiago dos Santos, Thomaz Edson 

Petrucci & Cia Ltda

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Petrucci Junior 

- OAB:17.452/MT, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão dos autos, nos termos pleiteados.

Assim, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo provisório, devendo a 

Secretaria da Vara proceder às devidas anotações no Sistema Apolo para 

contagem e controle do prazo.

 Findada a suspensão, impulsione os autos para manifestação da (s) parte 

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

entender de direito.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004786-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO RECHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004786-08.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: OLAVO RECHE REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, eis que preenche os requisitos legais. 2) Entendo necessário, 

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

médica e estudo socioeconômico. In casu, através do Ofício Circular nº 

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

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

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

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

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

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, nos termos da 

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perita judicial na pessoa da Dra. 

Fernanda Marchese Nishioka, para realizar a perícia médica na parte 

autora, no dia 13/02/2020, às 13:30 no prédio deste Fórum (sala de 

fisioterapia). INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário 

designado, via e-mail mediante confirmação de recebimento 

(nandanishi@hotmail.com), consignando-se que o laudo pericial deverá 

ser apresentado a este juízo no prazo de 20 dias, contado a partir da data 

da realização da perícia, bem como, PROCEDA à intimação da parte autora 

para comparecer no local, dia e horário designados para se submeter ao 

exame pericial. Ante a imensa dificuldade em obter o aceite de médicos 

peritos para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, FIXO os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma 

tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de quinze (15) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015 e para, querendo, no mesmo prazo, apresentarem 

quesitos para realização de estudo socioeconômico (item “6” da 

presente). 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE ao Sr. 

Perito cópia da inicial e dos documentos receituário e exame), bem como, 

dos quesitos que vierem a ser apresentados pela parte autora, deste 

Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra 

mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em trinta (30) dias, a 

contar da data designada para realização da perícia. 7) Após o 

cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, INTIME-SE 

a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, consignando que 

a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário designados, para 

se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo eventuais exames 

atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por conseguinte, caso 

haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para apresentarem, no prazo 

comum de quinze (15) dias, seus pareceres. 7.2) O laudo pericial deverá 

conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica 

realizada, indicação do método utilizado, resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados, bem como, em linguagem simples, indicar como 

alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como, emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §

§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Outrossim, DETERMINO a realização de estudo 

socioeconômico para apurar mais precisamente a possível renda per 

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

Social deverá indicar as condições da habitação, os móveis que a 

incrementam, além de outros dados que julgar necessários para se 

visualizar o padrão econômico da família. 9) Após decorrido o prazo de 

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

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

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

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

apresentados, além das ponderações supracitadas. 10) Não obstante o 

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

manifestem interesse em se comporem. 10.1) Destarte, após a juntada do 

laudo e do estudo socioeconômico, com o encaminhamento aos autos, 

CITE-SE o requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 

242, § 3º, CPC/2015), consignando o prazo de trinta (30) dias para 

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

as advertências do artigo 344, todos do CPC/2015. 10.2) No mesmo ato da 

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

e do estudo socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial. 11) Posteriormente, 

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

manifestar sobre a perícia e sobre o estudo socioeconômico, quando 

poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas na 

contestação. 12) Com a manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais 

através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal – AJG/JF, na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 

13) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 14) Após tudo 

cumprido, façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 15) INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001655-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA NETO (AUTOR(A))

N. L. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001655-93.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): N. L. P., SEBASTIAO PEREIRA NETO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Intime-se o requerido 

para que, em até 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o estudo 

psicossocial juntado sob ID 18200869, sob pena de preclusão. Após, 

conclusos. Alta Floresta, 24 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002182-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA BOMFIM COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002182-11.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: ELZA BOMFIM COSTA EXECUTADO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Com o pagamento dos 

valores requisitados, intime-se a parte exequente para, em até 10 (dez) 

dias, informar a(s) conta(s) bancaria(s) para qual(is) serão destinados os 

depósitos, assim como requerer as medidas que julgar pertinentes. Após, 

conclusos. Alta Floresta, 27 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000682-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADIL DA LUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000682-70.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: ADIL DA LUZ DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Sendo o laudo pericial 

sob ID 24831068 apresentado após a contestação, impõe-se oportunizar 

ao requerido a manifestação sobre o documento, visando eventual 

alegação de nulidade. Assim, intime-se o INSS para fazê-lo, em até 15 

(quinze) dias, e, após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 23 de janeiro 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000390-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TAYAMARA MARTINS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000390-22.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: TAYAMARA MARTINS 

PEREIRA Vistos, etc. Antes de apreciar o pedido de extinção do feito 

devido ao pagamento, determino a intimação da parte exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos valores depositados 

nos autos (ID 25881640 - Pág. 2), que, aparentemente, não foram 

contemplados no termo de acordo de ID 25761186 - Pág. 2. Após, 

conclusos. Alta Floresta, 24 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004539-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO LOURENCO DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1004539-61.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA REU: BENEDITO LOURENCO 

DE OLIVEIRA Vistos etc. Considerando que os embargos aclaratórios 

possuem o condão de modificar a sentença objurgada, nos termos do art. 

1.023, §2º, do CPC, determino a intimação da parte embargada para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta, 27 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137024 Nr: 1411-21.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson José Guerra Fabiano, Elza Helena Gil Salício 

Fabiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biarritz Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Milton dos Santos Souza Junior - OAB:19385/O, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das peças de 

fls. 102/107 e 119/122.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120785 Nr: 8077-09.2014.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Maria da Silva, Nilton Lopes Diniz, Valdir Lopes 

Diniz, Conceição de Souza, Alcides de Souza

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

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

de Mato Grosso - OAB:, JORDANA BOLDORI - OAB:13915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22.165-A MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17980-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB , 

impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte requerida 

para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos de apelação 

interpostoàs fls.88/90 e 105/108, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120785 Nr: 8077-09.2014.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Maria da Silva, Nilton Lopes Diniz, Valdir Lopes 

Diniz, Conceição de Souza, Alcides de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 
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de Mato Grosso - OAB:, JORDANA BOLDORI - OAB:13915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22.165-A MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17980-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB , 

impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto às 

92/100, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110860 Nr: 6455-26.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Maria da Silva, Nilton Lopes Diniz, Percilio 

Cezário, Glória Maria Pedrete. Cezário, Maria Fagundes Rodrigues Diniz, 

Valdir Lopes Diniz, Conceição de Souza, Alcides de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Fabiula Muller Koenig - OAB:22819/PR, Gustavo 

Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes autos 

intimando o(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas para posterior distribuição da 

carta precatória de citação na Comarca de Várzea Grande-MT, nos 

termos do Art. 389 da CNGC.

INTIMO-O ainda, para, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para citação dos requeridos (Nilton e Percílio), nos 

endereços fornecidos à fls. 83, de acordo com o Provimento nº 

7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (wwwtjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114028 Nr: 2489-21.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A.

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

ME, Edson Arrotéia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20720-B, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora para que promova o deslinde do procedimento, requerendo as 

medidas que julgar pertinente, em até 10 (dez) dias, sob pena de extinção, 

inclusive se deseja ratificar os pedidos à fl. 103, apresentado por ITAÚ 

UNIBANCO S/A.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27141 Nr: 215-17.1996.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Edmilson de Paiva Cavalcante

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ZAINE GERALDINO 

COUTINHO - OAB:5866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Alves Moreira da 

Silva - OAB:18141A/MT, Fabiula Muller Koening - OAB:22.165-A MT, 

Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo Góes 

Nicoladelli - OAB:17-980-A, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:MT 

3.528-B

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

executada, acerca da penhora on line realizada no valor de R$ 7.924,58, 

dando-lhe ciência de que eventuais excessos poderão ser alegados por 

embargos à execução, no prazo de 5 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91473 Nr: 5549-41.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helenita Moreira Viana - Espólio

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, para devolução dos autos nº 

5549-41.2010.811.0007, Protocolo 91473, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46189 Nr: 5377-41.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helenita Moreira Viana - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

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

6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, para devolução dos autos nº 

5377-41.2006.811.0007, Protocolo 46189, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002921-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. O. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA PROCESSO n. 

1002921-81.2018.8.11.0007 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: IRACI DE 

OLIVEIRA MATOS Endereço: Visconde Inhauma, 109, Boa Esperança, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 POLO PASSIVO: Nome: MIGUEL 

PINHEIRO BATISTA Endereço: Rua monsenhor Augusto, 1811, Centro, 

FLORESTA DO ARAGUAIA - PA - CEP: 68543-000 FINALIDADE: CITAÇÃO 

da parte acima qualificada, MIGUEL PINHEIRO BATISTA, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de quinze (15) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecer desde logo o rol de testemunhas e documentos, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: IRACI DE OLIVEIRA 

MATOS ingressou com AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de 

MIGUEL PINHEIRO BATISTA pelos motivos a seguir expostos: I – DOS 

FATOS: 1. No caso em tela, a Requerente contraiu matrimônio com o 

Requerido no dia 09 de abril de 2011, no municipio de Alta Floresta/MT, sob 

o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento 

em anexo. 2. Pois bem, cabe ressaltar que dessa união não adveio o 

nascimento de filhos. 3. Durante a constância do casamento não foi 

adquirido bens ou dividas à serem partilhadas. 4. O casal encontra-se 
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separado de fato há cerca de 3 (três) anos e 8 (oito) messes, sendo 

impossivel qualquer reconciliação, haja vista que as partes estão, 

inclusive, morando em lugares afastados. 5. Logo, independente de 

requisitos prévios de ordem subjetiva, como é o caso da culpa, ou de 

ordem objetiva, que é o tempo de separação de fato, mas sim visando à 

legalização da vida pessoal, pretende a requerente desfazer o vínculo 

matrimonial. DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos. Inicialmente, RECEBO a inicial, 

diante da alegação da parte autora que desconhece o número dos 

documentos pessoais da Requerida (RG). DEFIRO o benefício da Justiça 

Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. O presente feito deverá tramitar sob SEGREDO DE 

JUSTIÇA, tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC. 

Assim, nos termos do art. 334, do Novo Código de Processo Civil, 

DESIGNO audiência [...]. Dessa forma, CITE-SE o requerido por Carta 

Precatória e INTIME-SE a parte autora, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. O mandado direcionado à parte requerida deverá conter 

apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar 

cópia da petição inicial, todavia, está assegurado o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo, nos termos do §1º do art. 695, do CPC. 

Consigne-se em nos mandados destinados a parte autora e parte 

requerida que o não comparecimento injustificado será considerado como 

ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% 

(dois por cento) do valor da causa. Restando infrutífera a conciliação, a 

peça contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual 

independe de nova intimação. Intime-se. Às providências." e Decisão de 

ID: 28043853, Vistos, etc. De acordo com o disposto no §3º, do art. 256, 

do CPC, este Juízo procedeu à busca do endereço do requerido Miguel 

Pinheiro Batista através do sistema Infoseg, obtendo apenas o endereço 

indicado na qualificação da parte autora, não logrando êxito, portanto, em 

encontrar o paradeiro do réu. Diante disso, defiro a citação por edital 

requestada sob ID 25699481. Na sequência, nomeio como curador 

especial do citando, a Defensoria Pública existente nesta Comarca, a qual 

deverá ser intimada de sua nomeação. Após, intime-se a parte requerente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MOACIR DE 

CASTILHO, digitei. Alta Floresta, 28 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000260-61.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMIGAO CAR CENTER E SERVICOS LTDA - ME - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000260-61.2020.8.11.0007 

IMPETRANTE: AMIGAO CAR CENTER E SERVICOS LTDA - ME - ME 

IMPETRADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT Vistos, 

etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por AMIGÃO CAR 

CENTER SERVICOS LTDA – ME contra Decazio Alves de Almeida, 

pregoeiro oficial, vinculado à Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, 

devidamente qualificados nos autos. Narra que no dia 28 de janeiro de 

2020, às 8h00, ocorrerá o Pregão Presencial n.º 001/2020, na modalidade 

de registro de preços, para a contratação de empresa de transporte 

escolar de alunos da rede pública e de reposição de aula das escolas 

estaduais do Município de Alta Floresta, para este ano letivo. Argumenta 

que a natureza da contratação é de caráter contínuo, e, por isso, incabível 

a utilização do sistema de registro de preços. Entendendo presentes os 

requisitos, requer, liminarmente, a suspensão do pregão presencial, e, no 

mérito, a concessão da segurança para que o edital seja retificado, sem 

que seja adotado o sistema de registro de preços. Juntou documentos. É a 

síntese. Decido. Antes de analisar os requisitos da medida liminar, nota-se 

que a ação mandamental foi endereçada à autoridade coatora que não 

guarda competência para a escolha da modalidade e do sistema do 

certame objurgado, pois sua designação para a função de pregoeiro 

ocorre apenas após ter a administração pública entendido pela efetivação 

da licitação por pregão. É parte legítima para ser autoridade coatora o 

agente que possui o poder de determinar a execução de atos decisórios, 

bem como competência para corrigir o ato impugnado. Nesse sentido é a 

lição do prof. Helly Lopes Meirelles: “por autoridade entende-se a pessoa 

física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que 

lhe é atribuída pela norma legal” (MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo: 

Malheiros, 29ª edição. p. 33). Com efeito, a pessoa apta a figurar no polo 

passivo não é o pregoeiro. Segundo Celso de Mello, o juiz não pode 

mandar substituir o polo passivo do mandado de segurança para 

determinar o chamamento de quem lhe pareça ser a verdadeira autoridade 

coatora. Com efeito, a autoridade judiciária não dispõe de poder para, em 

agindo de ofício, substituir, em sede mandamental, o órgão apontado como 

coator pelos impetrantes do writ, falecendo-lhe competência para ordenar 

a mutação subjetiva no polo passivo da relação processual. Portanto, 

intime-se a impetrante para, querendo, nos termos do art. 321 do CPC, 

proceda a emenda à inicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, corrigir a 

autoridade apontada como coatora, sob pena de lhe ser aplicado o 

parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. Após, 

concluso para apreciar a liminar. Alta Floresta, 27 de janeiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004762-77.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CARLOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA CARLOS DORA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004762-77.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: EDNA CARLOS REQUERIDO: NAIARA CARLOS DORA 

Vistos etc. Nomeio como curadora especial da interditanda a Defensoria 

Pública, na pessoa de outro Defensor, que deverá apresentar defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 752 do CPC. Após, vistas ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000615-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE LIMA COLADELLO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO MARQUES DE CAMPOS OAB - SP258475 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

SANDRA DE LIMA DA SILVA OAB - 889.326.801-91 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000615-13.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): THIAGO DE LIMA COLADELLO DA SILVA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Por entender 

imprescindível a colheita de mais subsídios para a apreciação do pedido 

provisório, mormente quanto às condições socioeconômicas do núcleo 

familiar da parte autora, postergo a apreciação da tutela provisória para a 

sentença. Determino o cumprimento do item “8”, da decisão de ID 

3249119), para a imediata realização de estudo social na residência da 

parte autora, com o fim de verificar o preenchimento do requisito objetivo 

previsto na Lei n.º 8.742/93, consistente na condição de hipossuficiência 

econômica e, para tanto, nomeio a equipe multidisciplinar deste juízo. 

Encaminhe-se à equipe cópia da inicial, da presente decisão e dos 

quesitos eventualmente apresentados pela parte autora e dos quesitos 

ofertados pelo INSS (arquivados na Secretaria da Vara), consignando o 

prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo de estudo social ao juízo. 

Competirá à profissional verificar a real condição financeira do núcleo 

familiar da parte autora, relatando minuciosamente as características da 

residência, se é imóvel próprio ou alugado, qual a quantidade de cômodos 

na casa, quais os bens móveis que guarnecem a residência, se possui 

veículos, qual a renda auferida pela família e outras informações 

relevantes, devendo ainda responder aos quesitos formulados pelas 

partes. Após a juntada do relatório de estudo social, intimem-se as partes 

para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Alta Floresta, 24 

de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003555-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003555-77.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA LUCIA SILVA ROCHA REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, etc. Trata-se de ação 

cominatória aforada por Luciana Naiara Silva do Nascimento, representada 

por sua genitora, Maria Lucia Silva Rocha, contra o Estado de Mato 

Grosso e o Município de Alta Floresta, visando que os requeridos 

disponibilizem os medicamentos de uso contínuo Insulina Lantus (insulina 

Glargina 100UI/ML solução injetável 3 ML elenco estadual), Insulina 

Ultra-rápida (insulina Glusina 100 UI/ML com sistema de aplicação carpule 

3ML elenco estadual), Glifage XR 500 mg (metformina), losardana 50 mg, 

Propanol 40 MG, Amitriptilina 25 mg e Omeprazol 20 mg, exames de 

endoscopia digestiva alta, ANti-TPO, Anti-transglutaminase IGA e consulta 

com médico nefrologista. É a síntese. Decido. Em 25 de julho de 2019, em 

conformidade com deliberação proferida pelo Órgão Especial, o Exmo. 

Pres. do Tribunal de Justiça editou a resolução RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 

09/2019, alterando a competência para o processamento e julgamento de 

todas as ações deste Estado que envolvam o direito à saúde, 

concentrando-a na 1ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande. 

Através do art. 2ª, assentou que as ações em trâmite deveriam 

permanecer nos juízos onde tramitam, com exceção daquelas referentes a 

prestações continuadas, “in verbis”: Art. 2º Sem prejuízo da competência 

absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que 

envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada 

em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se 

encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que 

em fase de cumprimento de sentença. O sentido conferido a “prestação 

continuada” consiste nos feitos em que a prescrição médica, seja de 

medicamentos, “home care”, ou providências de qualquer outra natureza, 

tenha prazo indeterminado para sua cessação. Como constou no Anexo I 

da referida resolução, a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública de 

Várzea Grande tem a seguinte abrangência: Processar e julgar, 

exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, 

ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência 

da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como 

parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea 

Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio 

com os Municípios do Estado. Ademais, em razão do disposto na Portaria 

n. 31/2019-CM, de 27 de setembro de 2019, a competência exclusiva atrai, 

inclusive, os feitos ajuizados em regime de plantão judiciário. Diante destas 

normas, é evidente que este Juízo passou a ser incompetente para 

processamento e julgamento de novas ações de saúde, assim como 

daquelas que já tramitavam, mas que tem como objeto o cumprimento de 

condenação de natureza contínua (prestação continuada). Conforme a 

Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, a vigência da 

resolução iniciou-se em 30 de setembro de 2019, e, por isso, é imperioso a 

remessa deste feito ao juízo competente. No caso vertente, a medicação 

requerida será necessária por prazo indefinido, motivo pelo qual impõe-se 

a declaração de incompetência deste juízo, com base no dispositivo 

normativo acima transcrito. Ante o exposto, com lastro nas normas acima 

transcritas, declaro a incompetência deste Juízo e determino a remessa 

dos autos à 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande/MT, imediatamente, em razão da natureza urgente da pretensão 

autoral. Cumpra-se, com a máxima urgência. Intimem-se. Alta Floresta, 24 

de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000292-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000292-66.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. MARIA JOSÉ DE 

OLIVEIRA SANTOS ajuizou ação previdenciária de restabelecimento de 

auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez e pedido de tutela de 

urgência antecipada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Aduz ser portadora de patologia que a impede de exercer 

atividade laborativa, pelo que postulou a concessão de auxílio-doença 

como tutela de urgência, visto que é segurada da previdência social. 

Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Ademais, constato que o valor 

atribuído à causa encontra-se em desacordo com a previsão legal, 

conforme preceitua o art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil. Diante 

disso, com fulcro no § 3º do mesmo códex, corrijo-o de ofício, fixando o 

valor da causa no montante de R$ 12.540,00 (doze mil, quinhentos e 

quarenta reais). Trata-se de pedido de tutela de urgência visando ordem 

judicial para compelir o requerido à implantação do benefício de 

auxílio-doença. Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, 

necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Partindo dessas premissas, no caso, a 

plausibilidade do direito substancial invocado não restou demonstrada de 

forma inequívoca. Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, 

necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Desse modo, vislumbra-se que os documentos 

acostados não são peremptórios a comprovar a qualidade de segurado da 

autora, vez que constam apenas provas produzidas unilateralmente pela 
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parte autora, sendo esta, inclusive, a fundamentação apresentada pela 

autarquia da previdência para indeferir o pedido administrativo. Em face do 

exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Outrossim, entendo 

pertinente promover a imediata produção de provas, com fulcro no art. 

139, VI, do CPC. Esta alteração do procedimento foi, inclusive, solicitada 

p e l a  a u t a r q u i a  r e q u e r i d a  p o r  m e i o  d o  O f í c i o  n º 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª Fernanda Marchese Nishioka, 

CRM-MT 7336, razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 

(quinhentos reais), excepcionando a tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação dos 

interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

autos, para que veja a inicial, os quesitos apresentados pela parte autora, 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como os quesitos deste Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita 

cópia dos quesitos da parte ré (arquivados na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como quesitos do juízo: 01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 28 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002490-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MARIA DE FREITAS (AUTOR(A))

BRYAN ARIEL DE FREITAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAAC CORSINO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002490-47.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): BRYAN ARIEL DE FREITAS DE SOUZA, ELIANA MARIA DE 

FREITAS REU: ISAAC CORSINO DE SOUZA Vistos, etc. Indefiro o pedido 

de notificação da parte autora acerca da renúncia do patrono que a 

representa, tendo em vista que, nos termos do art. 112, do CPC[1], a 

providência deve ser realizada pelo próprio causídico e comprovada nos 

autos. Enquanto não comprovada a notificação da parte, ficará o 

causídico responsável pelo patrocínio da causa. Intime-se o causídico 

para que comprove a diligência, em até 15 (quinze) dias, sob pena de 

continuidade do procedimento. Alta Floresta, 24 de janeiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito [1] Art. 112. O advogado poderá 

renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista 

neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este 

nomeie sucessor. § 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado 

continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe 

evitar prejuízo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003569-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003569-27.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO REU: MUNICIPIO DE 

ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

ação cominatória aforada por Maria de Lourdes da Conceição contra o 

Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, visando seu 

transporte por UTI terrestre para a realização de cirurgia ortopédica, 

devido à fratura de subtrocantérica do fêmur esquerdo. Em preliminar de 

contestação, o Município de Alta Floresta impugnou o valor conferido à 

causa, justificando que o transporte terrestre e o procedimento 

requestado são de valor econômico muito inferior aos R$ 90.000,00 

(noventa mil reais) atribuídos à causa. Para embasar suas alegações, 

coligiu extrato do sistema o SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela 

de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, com previsão para 

“tratamento cirurgico de fratura / lesão fisária proximal (colo) do fêmur 

(síntese)” no importe de R$ 961,85 (novecentos e sessenta e um reais e 

oitenta e cinco centavos), sob ID 24536822. Ainda que se leve em 

consideração que os custos para a rede privada são naturalmente mais 

elevados que aqueles previstos para o SUS, é evidente que o valor 

atribuído à causa não apresenta estimativa proporcional aos serviços 

relacionados. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA JULGADA PROCEDENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – CIRURGIA – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO – VALOR DA 

CAUSA ATRIBUÍDO DE ACORDO COM A TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE – VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – 
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RECURSO DESPROVIDO.O art. 2º da Lei nº 12.153/2009, estabelece que 

“É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos” Inexiste orçamento do procedimento cirúrgico que venha 

a justificar o valor atribuído à causa pela agravante, e não há como o autor 

presumir o quantum que será despendido pelo Poder Público para o 

custeio do tratamento. A dúvida em relação ao valor da causa foi sanada 

pela decisão agravada, onde o Juízo a quo, acertadamente, acolheu o 

pedido do agravado e atribuiu o valor segundo a Tabela do Sistema Único 

de Saúde. “Se estão presentes os requisitos previstos no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a necessidade de produção de prova pericial não influi na 

definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.” (CC 

87949/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 ) .  ( N . U 

0039100-57.2015.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) Com base na tabela do SIGTAP, 

o valor da causa é muito inferior a sessenta salários mínimos, devendo ser 

acolhida a impugnação ao valor da causa, que, por estimativa, entendendo 

proporcional e razoável ao caso em tela, fixo em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Este valor da causa e o direito sob discussão atrai a competência 

do Juizado da Fazenda Pública. Com efeito, o TJMT tem determinado, ex 

officio, a remessa de demandas que versam sobre o direito constitucional 

de saúde para o Juizado Especial da Fazenda Pública da correspondente 

comarca, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade de produção de prova pericial, como pode ser aferido pela 

leitura da ementa abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO 

DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO 

MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA 

REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

(...). (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito 

Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018). (Grifos 

do Juízo). Convém destacar que o entendimento em tela foi exarado 

quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

n.º 01/2018, ao qual o art. 927, III, do CPC[1], confere força vinculante para 

todos os órgãos judicantes vinculados ao TJMT. Malgrado o referido 

julgado verse sobre a cobrança de diferenças salariais decorrentes da 

implementação da denominada “Unidade Real de Valor”, o Sodalício 

Estadual tem ampliado o entendimento para as ações de saúde que, de 

alguma forma, são apreciadas pelo Tribunal, seja em agravos de 

instrumento, apelação ou demais recursos cabíveis. Tanto é que os 

relatores dos agravos de instrumentos interpostos contra decisões deste 

J u í z o ,  n o s  a u t o s  n . º  1 0 0 2 7 1 5 - 0 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  e 

1002412-53.2018.8.11.0007, ordenaram a imediata remessa dos autos ao 

Juizado Especial, em razão da incompetência absoluta reconhecida de 

ofício. Desta feita, perfilhando o entendimento ora apresentado, 

excepcionando o disposto nos artigos 10 e 927, §1º, ambos do CPC, com 

o filtro da razoabilidade, devido à urgência dos pedidos esposados pela 

parte autora, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e ordeno a 

imediata remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Comarca, independentemente da oitiva dos envolvidos e sem suscitar 

conflito negativo de competência. Cumpra-se, com urgência. Intime(m)-se. 

Alta Floresta, 24 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito [1] “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos;”

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001693-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENIANDRA TEREZINHA LITTMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ADALBERTO NARDO OAB - 869.703.301-25 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REU)

MUNICIPIO DE CARLINDA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001693-37.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): ENIANDRA TEREZINHA LITTMANN REPRESENTANTE: JOSE 

ADALBERTO NARDO REU: MUNICIPIO DE CARLINDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Em minudente análise da postulação, especialmente 

em razão do direito vindicado não pertencer à competência especial desta 

Vara, qual seja as matérias relacionadas à Infância e Juventude, vislumbro 

que este Juízo é absolutamente incompetente para o processamento e o 

julgamento das pretensões autorais, dado ao teor do §4º do art. 2º da Lei 

n.º 12.153/2009[1]. Com efeito, o TJMT tem determinado, ex officio, a 

remessa de demandas que versam sobre o direito constitucional de saúde 

para o Juizado Especial da Fazenda Pública da correspondente comarca, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de 

produção de prova pericial, como pode ser aferido pela leitura da ementa 

abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR 

DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º, DA 

LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. (...). (IncResDemRept 

85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 

28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018). (Grifos do Juízo). Convém 

destacar que o entendimento em tela foi exarado quando do julgamento do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 01/2018, ao qual o 

art. 927, III, do CPC[2], confere força vinculante para todos os órgãos 

judicantes vinculados ao TJMT. Malgrado o referido julgado verse sobre a 

cobrança de diferenças salariais decorrentes da implementação da 

denominada “Unidade Real de Valor”, o Sodalício Estadual tem ampliado o 

entendimento para as ações de saúde que, de alguma forma, são 

apreciadas pelo Tribunal, seja em agravos de instrumento, apelação ou 

demais recursos cabíveis. Desta feita, perfilhando o entendimento ora 

apresentado, excepcionando o disposto nos artigos 10 e 927, §1º, ambos 

do CPC, com o filtro da razoabilidade, devido à urgência dos pedidos 

esposados pela parte autora, reconheço a incompetência absoluta deste 

Juízo e ordeno a imediata remessa dos autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca, independentemente da oitiva dos 

envolvidos. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Alta Floresta, 24 de 

janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito [1] Art. 2º É 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. (...) § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. [2] “Art. 927. Os juízes 

e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção 

de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento 

de recursos extraordinário e especial repetitivos;”

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003636-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA IZIDORIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003636-26.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LUCIANO DA SILVA IZIDORIO REU: MUNICIPIO DE ALTA 
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FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

cominatória aforada por Luciano da Silva Izidorio contra o Estado de Mato 

Grosso e o Município de Alta Floresta, visando seu transporte por UTI 

terrestre para Leito de UTI, devido a insuficiência cardíaca congestiva, 

edema agudo de pulmão e estenose aórtica (CID10 I50.0, J81.0 e I35.0). 

Em preliminar de contestação, o Município de Alta Floresta impugnou o 

valor conferido à causa, justificando que o transporte terrestre e os 

procedimentos requestados são de valor econômico muito inferior aos R$ 

130.000,00 (cento e trinta mil reais) atribuídos à causa. Para embasar 

suas alegações, coligiu extrato do sistema o SIGTAP - Sistema de 

Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do 

SUS, referente a diárias de internações em leitos de UTI (R$ 478,72) e 

custos de transporte aéreo extraídos de outro processo judicial (R$ 

27.712,00). Ainda que se leve em consideração que os custos para a 

rede privada são naturalmente mais elevados que aqueles previstos para 

o SUS, é evidente que o valor atribuído à causa não apresenta estimativa 

proporcional aos serviços relacionados. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA JULGADA 

PROCEDENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA – 

AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO – VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO DE 

ACORDO COM A TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VALOR 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.O 

art. 2º da Lei nº 12.153/2009, estabelece que “É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos” 

Inexiste orçamento do procedimento cirúrgico que venha a justificar o 

valor atribuído à causa pela agravante, e não há como o autor presumir o 

quantum que será despendido pelo Poder Público para o custeio do 

tratamento. A dúvida em relação ao valor da causa foi sanada pela 

decisão agravada, onde o Juízo a quo, acertadamente, acolheu o pedido 

do agravado e atribuiu o valor segundo a Tabela do Sistema Único de 

Saúde. “Se estão presentes os requisitos previstos no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a necessidade de produção de prova pericial não influi na 

definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.” (CC 

87949/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 ) .  ( N . U 

0039100-57.2015.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) Com base na tabela do SIGTAP, 

o valor da causa é muito inferior a sessenta salários mínimos, devendo ser 

acolhida a impugnação ao valor da causa, que, por estimativa, entendendo 

proporcional e razoável ao caso em tela, fixo em R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais). Este valor da causa e o direito sob discussão atrai a 

competência do Juizado da Fazenda Pública. Com efeito, o TJMT tem 

determinado, ex officio, a remessa de demandas que versam sobre o 

direito constitucional de saúde para o Juizado Especial da Fazenda Pública 

da correspondente comarca, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de produção de prova pericial, como pode ser 

aferido pela leitura da ementa abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL - 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES 

DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA 

CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 

SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE 

DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente 

da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial. (...). (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de 

Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018). 

(Grifos do Juízo). Convém destacar que o entendimento em tela foi 

exarado quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n.º 01/2018, ao qual o art. 927, III, do CPC[1], confere força 

vinculante para todos os órgãos judicantes vinculados ao TJMT. Malgrado 

o referido julgado verse sobre a cobrança de diferenças salariais 

decorrentes da implementação da denominada “Unidade Real de Valor”, o 

Sodalício Estadual tem ampliado o entendimento para as ações de saúde 

que, de alguma forma, são apreciadas pelo Tribunal, seja em agravos de 

instrumento, apelação ou demais recursos cabíveis. Tanto é que os 

relatores dos agravos de instrumentos interpostos contra decisões deste 

J u í z o ,  n o s  a u t o s  n . º  1 0 0 2 7 1 5 - 0 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  e 

1002412-53.2018.8.11.0007, ordenaram a imediata remessa dos autos ao 

Juizado Especial, em razão da incompetência absoluta reconhecida de 

ofício. Desta feita, perfilhando o entendimento ora apresentado, 

excepcionando o disposto nos artigos 10 e 927, §1º, ambos do CPC, com 

o filtro da razoabilidade, devido à urgência dos pedidos esposados pela 

parte autora, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e ordeno a 

imediata remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Comarca, independentemente da oitiva dos envolvidos e sem suscitar 

conflito negativo de competência. Cumpra-se, com urgência. Intime(m)-se. 

Alta Floresta, 24 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito [1] “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos;”

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002176-67.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002176-67.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR REU: MATO GROSSO 

GOVERNO DO ESTADO Vistos, etc. Não havendo questões processuais 

pendentes, declaro saneado o feito. Fixo como ponto relevante para a 

análise judicial a ocorrência de qualquer forma de prescrição. Diante do 

pedido genérico de produção de provas contido na contestação, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

15 (quinze) dias, justificando-as com objetividade. Quanto à prova 

documental, a mesma deverá ser juntada no prazo alhures. Havendo 

pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja acostado o 

respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, em até 15 (quinze) dias, 

cuja intimação ficará sob o encargo dos procuradores das partes (art. 

455, do CPC). Intimem-se. Escoado aludido prazo, havendo ou não 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Cumpra-se. Intime-se. 

Alta Floresta, 24 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001668-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRAITER DO AMARAL PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001668-24.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): CRAITER DO AMARAL PINTO REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Determino a realização de prova pericial requerida por ambas 

as partes. 1 – Nomeio a perita Fernanda Marchese Nishioka - CRM-MT 

7336, com endereço profissional no Hospital Geral, Rua H-1, 135, Centro, 

Cep 7858000-000, para a realização da perícia médica necessária. 2 - 

Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite na presente 

Comarca de médicos peritos para a execução do nobre encargo que lhes 

é atribuído, e dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela da Resolução nº 232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo 
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previsto no art. 2º, §4º, da mencionada norma. 3 – Considerando o 

disposto no art. 95, caput, do NCPC, a perícia será rateada entre as 

partes. 4 – Tratando-se a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, o 

pagamento dos honorários periciais que lhe cabem obedecerão a 

sistemática do art. 95, §3, II, do NCPC, segundo o qual “Quando o 

pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no 

orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça”. Logo, fica o expert ciente de que a metade dos 

honorários serão suportados pelo Estado de Mato Grosso, mediante o 

ajuizamento da competente execução, ou pela parte sucumbente, caso 

não seja beneficiária da gratuidade da Justiça. 5 – Intime-se a perita 

nomeado, para fins de manifestação quanto à aceitação do encargo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 6 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos 

(art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte 

ré depositar metade do valor dos honorários periciais em referido prazo. 7 

– Com o respectivo pagamento, intime-se o perito para ciência dos 

quesitos, devendo designar o dia, horário e local da perícia, cujo laudo 

deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias. Caso o perito 

entenda necessário fazer carga dos autos deverá se dirigir à escrivania 

para retirá-los. 8 - Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes 

termos: a) Qual o percentual de comprometimento da invalidez do membro 

afetado do autor, consoante especificação contida na tabela anexa à Lei 

n. 11.945/2009? 9 - Após, intimem-se as partes, inclusive a parte autora 

pessoalmente para comparecimento, devendo trazer todos os exames e 

laudos que dispuser. 10 - Com a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação das partes mediante publicação no DJE. 11 - 

Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Às providências. Alta Floresta, 27 de janeiro de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000229-41.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILEI VOLPE OAB - MT3240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000229-41.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: SINESIA RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. SINESIA RIBEIRO DA SILVA 

ajuizou ação previdenciária de aposentadoria por idade rural, com pedido 

de tutela de urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Sustenta a autora preencher os requisitos necessários à 

concessão do benefício pleiteado, inclusive mediante tutela antecipada. 

Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade 

da Justiça. Trata-se de pedido de antecipação de tutela visando ordem 

judicial para compelir a imediata implantação do benefício de aposentadoria 

por idade rural. Para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 

300 do Código de Processo Civil, exige-se a comprovação de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Todavia, para fins da tutela antecipada 

pretendida, não é admissível início de prova material quando não 

corroborada por prova testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade rural, nos termos do § 3º do art. 55 da Lei nº 

8.213/91. De acordo com a jurisprudência, para a demonstração do tempo 

de serviço rural para concessão do benefício almejado, é necessária a 

apresentação de início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal. In casu, a prova testemunhal deverá ser produzida em Juízo, 

no momento oportuno. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL A SER CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA 

ANTECIPADA. 1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que 

desconhecido o conteúdo econômico do pleito, inaplicável o § 2º do artigo 

475 do Código de Processo Civil. Igualmente não incide o § 3º desse 

artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em 

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula 

deste Tribunal ou do tribunal superior competente. 2. Muito embora o art. 

273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela 

pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, 

total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o 

órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo em vista a natureza 

alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do 

direito material alegado. Precedentes desta Corte. 3. A sentença julgou 

procedente o pedido inicial, sem a oitiva de testemunhas, por considerar 

suficiente a prova material juntada aos autos, dispensando a produção de 

prova testemunhal. 4. Não obstante tenha sido juntado aos autos início 

razoável de prova material do exercício de atividade rural, verifica-se, 

contudo, que tais documentos não fazem prova direta sobre a sua 

atividade profissional, de forma a autorizar o deferimento do pedido de 

aposentadoria. Na hipótese, é forçoso anular a sentença, para que seja 

colhida a prova testemunhal e examinada a pretensão como de direito. 

Precedentes desta Corte. 5. Embora seja necessária, para comprovação 

do direito ao recebimento da aposentadoria rural por idade, a 

demonstração simultânea de início razoável de prova material, 

corroborada por prova testemunhal, verifica-se, pelas regras ordinárias 

de experiência, que a existência nos autos de documentação registrando 

o labor rural, amplamente aceita pela jurisprudência e contemporânea aos 

fatos a que se visa comprovar, confere verossimilhança ao direito alegado 

na inicial, pelo que, impõe-se, nesses casos, a antecipação do provimento 

jurisdicional, ainda que em caráter excepcional, determinando-se a 

implantação imediata do benefício, até o julgamento final da presente ação, 

evitando-se, assim, maiores prejuízos à parte autora que não concorreu 

para a demora na solução do direito aqui vindicado. 6. Sentença anulada. 

7. Remessa oficial e apelação do INSS a que se dá parcial provimento. 8. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias, com 

comunicação imediata à autarquia previdenciária. (TRF-1 - AC 

249573120124019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON 

GUEDES, Julgamento: 28/05/2014, Publicação: 18/07/2014). 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS. 

ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. É devido o reconhecimento 

do tempo de serviço rural, em regime de economia familiar, quando 

comprovado mediante início de prova material corroborado por 

testemunhas. 2. A formação de um juízo seguro acerca da situação fática 

exige a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas 

cujos depoimentos possam corroborar o início de prova material trazido 

aos autos pela demandante, com a prolação de nova sentença. (TRF-4 - 

AC 226917820134049999 PR 0022691-78.2013.404.9999, Relator: CELSO 

KIPPER, Julgamento: 05/11/2014, Publicação: D.E. 14/11/2014). Dessa 

forma, inexistente nos autos prova suficiente do exercício da atividade 

rural da parte autora, inviável se torna a concessão da tutela de urgência 

antes da produção da prova testemunhal, em face da ausência de um dos 

seus requisitos, qual seja a probabilidade do direito alegado. Em face do 

exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (Novo 

CPC, arts. 182 e 344). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Alta Floresta, 27 de janeiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003115-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003115-81.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ALFREDO DE SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

Determino a realização de prova pericial requerida por ambas as partes. 1 

– Nomeio a perita Fernanda Marchese Nishioka - CRM-MT 7336, com 

endereço profissional no Hospital Geral, Rua H-1, 135, Centro, Cep 

7858000-000, para a realização da perícia médica necessária. 2 - 

Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite na presente 

Comarca de médicos peritos para a execução do nobre encargo que lhes 

é atribuído, e dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela da Resolução nº 232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo 

previsto no art. 2º, §4º, da mencionada norma. 3 – Considerando o 

disposto no art. 95, caput, do NCPC, a perícia será rateada entre as 

partes. 4 – Tratando-se a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, o 

pagamento dos honorários periciais que lhe cabem obedecerão a 

sistemática do art. 95, §3, II, do NCPC, segundo o qual “Quando o 

pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no 

orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça”. Logo, fica o expert ciente de que a metade dos 

honorários serão suportados pelo Estado de Mato Grosso, mediante o 

ajuizamento da competente execução, ou pela parte sucumbente, caso 

não seja beneficiária da gratuidade da Justiça. 5 – Intime-se a perita 

nomeado, para fins de manifestação quanto à aceitação do encargo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 6 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos 

(art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte 

ré depositar metade do valor dos honorários periciais em referido prazo. 7 

– Com o respectivo pagamento, intime-se o perito para ciência dos 

quesitos, devendo designar o dia, horário e local da perícia, cujo laudo 

deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias. Caso o perito 

entenda necessário fazer carga dos autos deverá se dirigir à escrivania 

para retirá-los. 8 - Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes 

termos: a) Qual o percentual de comprometimento da invalidez do membro 

afetado do autor, consoante especificação contida na tabela anexa à Lei 

n. 11.945/2009? 9 - Após, intimem-se as partes, inclusive a parte autora 

pessoalmente para comparecimento, devendo trazer todos os exames e 

laudos que dispuser. 10 - Com a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação das partes mediante publicação no DJE. 11 - 

Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Às providências. Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001228-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GISELE ACORDI (AUTOR(A))

SALETE GRIGGIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Elpidio Bragatti (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001228-62.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): PATRICIA GISELE ACORDI, SALETE GRIGGIO REU: ELPIDIO 

BRAGATTI Vistos, etc. Com relação à manifestação do réu sob ID 

21760786 e de acordo com a previsão do art. 465, §2º, do CPC[1], 

defiro-o, a fim de que a empresa nomeada, Real Brasil, seja intimada para 

prestar os esclarecimentos requestados, no prazo de 5 (cinco) dias. Em 

seguida, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 465, §1º, do CPC[2], que será renovado 

ao réu, apesar de já ter efetuado as providências previstas no dispositivo 

legal, em razão de que novas informações relativas à perícia serão 

trazidas aos autos. Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito [1] § 2º Ciente da nomeação, o perito 

apresentará em 5 (cinco) dias: I - proposta de honorários; II - currículo, 

com comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais. [2] § 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados 

da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004168-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO STAVARENGO OAB - 455.668.369-68 (REPRESENTANTE)

VALTER STAVARENGO OAB - MT11665-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W P DA SILVA E CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004168-63.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA - ME 

REPRESENTANTE: ROBERTO STAVARENGO EXECUTADO: W P DA SILVA 

E CIA. LTDA - ME Vistos, etc. Indefiro a inclusão do sócio administrador da 

pessoa jurídica executada no polo passivo da demanda, uma vez que a 

providência exige a desconsideração da personalidade jurídica, que, além 

de não ter sido requestada, não teve demonstrada a presença dos 

requisitos legalmente impostos. Todavia, não há óbice para que a citação 

da empresa executada seja efetuada na pessoa do referido sócio, diante 

da comprova de ser esse o administrador constituído perante a Junta 

Comercia (ID 26670158), no endereço apontado na petição de ID 

26670158, que desde já determino. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001362-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

PATRICIA MARTINS DA SILVA OAB - 049.976.761-60 (REPRESENTANTE)

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001362-55.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): A. B. D. S. P. REPRESENTANTE: PATRICIA MARTINS DA SILVA 

REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Ante o 

teor da certidão retro, informando que o perito anteriormente nomeado 

informou à secretaria que não está realizando perícias judiciais, em 

substituição nomeio a Drª. Fernanda Marchese Nishioka para o encargo, 

podendo realizar nova perícia ou complementar o laudo médico pericial 

anteriormente apresentado. Ademais, diante da imensa dificuldade em 

obter o aceite de médicos peritos para a execução do nobre encargo que 

lhes é atribuído, MAJORO os honorários periciais anteriormente fixados 

para R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a tabela V da 

Resolução nº 305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de mérito 

mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). Junto ao mandado destinado 

à médica, acoste-se a presente decisão, bem como aquela que fixou os 

critérios para a realização da perícia médica e observe-se o procedimento 

nela firmado. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001324-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001324-48.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): MONICA CRISTINA DA SILVA REU: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

cominatória aforada por Talyta Cristina da Silva Alves, representada por 

sua genitora, Monica Cristina da Silva, contra o Município de Alta Floresta e 

o Estado de Mato Grosso, visando que os requeridos disponibilizem, de 

forma contínua, os medicamentos Concerta 54 Mg; Rispiridona 1 Mg E 

Amato 50 Mg, devido ao diagnóstico de TDAH (Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade). É a síntese. Decido. Em 25 de julho de 2019, em 

conformidade com deliberação proferida pelo Órgão Especial, o Exmo. 

Pres. do Tribunal de Justiça editou a resolução RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 

09/2019, alterando a competência para o processamento e julgamento de 

todas as ações deste Estado que envolvam o direito à saúde, 

concentrando-a na 1ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande. 

Através do art. 2ª, assentou que as ações em trâmite deveriam 

permanecer nos juízos onde tramitam, com exceção daquelas referentes a 

prestações continuadas, “in verbis”: Art. 2º Sem prejuízo da competência 

absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que 

envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada 

em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se 

encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que 

em fase de cumprimento de sentença. O sentido conferido a “prestação 

continuada” consiste nos feitos em que a prescrição médica, seja de 

medicamentos, “home care”, ou providências de qualquer outra natureza, 

tenha prazo indeterminado para sua cessação. Como constou no Anexo I 

da referida resolução, a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública de 

Várzea Grande tem a seguinte abrangência: Processar e julgar, 

exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, 

ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência 

da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como 

parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea 

Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio 

com os Municípios do Estado. Ademais, em razão do disposto na Portaria 

n. 31/2019-CM, de 27 de setembro de 2019, a competência exclusiva atrai, 

inclusive, os feitos ajuizados em regime de plantão judiciário. Diante destas 

normas, é evidente que este Juízo passou a ser incompetente para 

processamento e julgamento de novas ações de saúde, assim como 

daquelas que já tramitavam, mas que tem como objeto o cumprimento de 

condenação de natureza contínua (prestação continuada). Conforme a 

Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, a vigência da 

resolução iniciou-se em 30 de setembro de 2019, e, por isso, é imperioso a 

remessa deste feito ao juízo competente. No caso vertente, a medicação 

requerida será necessária por prazo indefinido, motivo pelo qual impõe-se 

a declaração de incompetência deste juízo, com base no dispositivo 

normativo acima transcrito. Ante o exposto, com lastro nas normas acima 

transcritas, declaro a incompetência deste Juízo e determino a remessa 

dos autos à 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande/MT, imediatamente, em razão da natureza urgente da pretensão 

autoral. Cumpra-se, com a máxima urgência. Intimem-se. Alta Floresta, 22 

de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001354-78.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CALBERTO GOMES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001354-78.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): FRANCISCO CALBERTO GOMES VIEIRA REU: COMPANHIA DE 

SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos, etc. Acerca do documento 

disponibilizado através do link[1] indicado na petição sob ID 21074121, 

consistente em gravação de áudio na qual aparentemente o autor confirma 

a contratação do seguro em tela, nos termos do art. 437, §1º, do CPC, 

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

Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://drive.google.com/file/d/1713YYktxtPCbsujzw4aT5FQ-XGDkZI3I/vie

w?usp=sharing

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000249-32.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000249-32.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): WILSON GONCALVES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. WILSON GONÇALVES 

DA SILVA ajuizou ação de restabelecimento concessão do auxílio-doença 

c/c aposentadoria por invalidez, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser portador de patologia que o impede de 

exercer atividade laborativa, pelo que postulou a concessão do benefício 

de auxílio-doença como tutela de urgência, visto que é segurado especial 

da previdência social. Juntou documentos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Outrossim, entendo pertinente promover a imediata produção de provas, 

com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do procedimento foi, 

inclusive, solicitada pela autarquia requerida por meio do Ofício nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª Fernanda Marchese Nishioka, 

razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando a tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito 

nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

promover o acesso da Perita aos autos, para que veja a inicial, os 

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como os quesitos deste 

Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita cópia dos quesitos da parte ré 

(arquivados na Secretaria da Vara). Estabeleço como quesitos do juízo: 

01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o 

meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A 

parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 
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estética. (04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? (05) A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? (06) Qual 

é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de 

todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do 

trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 24 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002597-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA MONTEIRO DA SILVA BOTEQUIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002597-28.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): QUITERIA MONTEIRO DA SILVA BOTEQUIO REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Pela inércia 

da parte executada com relação ao cumprimento da condenação 

estipulada em sentença, transitada em julgado no dia 29/08/2019 (ID 

22099378), determino a imediata implantação do benefício considerando a 

mensalidade reajustada de R$ 2.602,80 (dois mil seiscentos e dois reais e 

oitenta centavos), de setembro de 2013, devidamente atualizada para os 

dias atuais, sob pena, inclusive, de responsabilização por crime de 

desobediência. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS, 

requestado pela própria autarquia, pois a providência pode ser 

concretizada sem o auxílio do poder judiciário, mormente diante do dever 

da entidade de coordenar seus procedimentos internos para a revisão dos 

benefícios e para a atuação em juízo. Quando ao pedido de dilação de 

prazo, defiro-o, derradeiramente, para que eventual impugnação ao 

cumprimento de sentença seja apresentada em 15 (quinze) dias, 

considerando que não pode mais a autora ser penalizada não realização 

do procedimento de revisão da RMI até o momento, tendo em vista que o 

trânsito em julgado do título judicial, como relatado, ocorreu em agosto de 

2019. Intimem-se. Escoado o prazo acima fixado, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Alta Floresta, 27 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001836-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO WEBER DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001836-60.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: MARCELO 

WEBER DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Execução Fiscal movida pela 

Fazenda Pública Municipal em face de Marcelo Weber dos Santos, 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, à fl. 218 (ID 26098098), a 

exequente requereu a exclusão parcial dos débitos relativos às inscrições 

de nº 433429/2015, 437581/2014, 437582/2014, 437583/2014 e 

445574/2016 contidas na CDA nº 882/2018, tendo em vista que o 

Executado adimpliu parcialmente os débitos, e pediu a penhora online do 

valor remanescente, R$ 691,95 (seiscentos e noventa e um reais e 

noventa e cinco centavos). Requereu a expedição de alvará judicial da 

quantia depositado a título de honorários advocatícios. É o relatório. 

DECIDO. No ponto, tendo em vista a manifestação do exequente à fl. 218, 

julgo parcialmente EXTINTA a presente ação de execução fiscal no que 

concerne aos débitos relativos às inscrições de nº 433429/2015, 

437581/2014, 437582/2014, 437583/2014 e 445574/2016 contidas na CDA 

nº 882/2018, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, devendo 

prosseguir em seus ulteriores termos em relação aos demais débitos. 

Eventuais custas pelo executado. Defiro o pedido de levantamento da 

quantia apontada sob ID 261145896, referente aos honorários 

advocatícios, que deverão ser destinados à conta da causídica indicada 

no petitório sob ID 26387790. Ademais, Defiro o pedido de penhora on line 

formulado pela parte exequente, requisitando do Banco Central, via 

sistema Bacen Jud, informações sobre a existência de ativos em nome da 

parte executada Marcelo Weber dos Santos (CPF 866.390.301-44), 

determinando, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado 

na execução, R$ 691,95 (seiscentos e noventa e um reais e noventa e 

cinco centavos). Considerando o valor irrisório bloqueado com relação ao 

valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a 

penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens 

encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da 

execução. Assim, não mais havendo valores bloqueados, intime-se a 

parte exequente para indicar outros bens da parte devedora que possam 

ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de 

janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002797-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PIMENTEL DE SOUZA (EXECUTADO)

ABDALLA JUNIOR E SOUZA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

GILBERTO ROSA ABDALLA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002797-35.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ABDALLA JUNIOR E 

SOUZA LTDA ME - ME, SERGIO PIMENTEL DE SOUZA, GILBERTO ROSA 

ABDALLA JUNIOR Vistos, etc. Indefiro o pedido de citação por edital, por 

entender que os executados não citados não podem ser tidos como em 

local incerto e não sabido, uma vez que não comprovado o esgotamento 

das providências destinadas à sua localização. Neste tocante, intime-se o 

exequente para que, em até 10 (dez) dias, indique endereço para citação, 

requeira providências complementares ou efetivamente comprove a 
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impossibilidade de localização dos requeridos. Após, voltem-me 

conclusos. Alta Floresta, 23 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000441-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000441-33.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: FRANCISCO 

CONCEICAO Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão aforada 

por BANCO FINASA BMC S.A. contra FRANCISCO CONCEICAO, com 

relação a veículo gravado com alienação fiduciária. Concedida a liminar, o 

bem não foi encontrado. Na sequência, requereu a parte autora a 

inscrição de restrição de circulação do veículo através do sistema 

Renajud, argumentando que a restrição de transferência equivale à 

anotação de gravame, e que se faz necessária o óbice de circulação para 

atingir a finalidade do Decreto-Lei n. 911/69. É a síntese. Decido. Com 

efeito, o pedido de inserção de restrição de circulação sobre o bem 

gravado com alienação fiduciária encontra respaldo na jurisprudência 

pátria, tanto no STJ quanto nos tribunais de piso. Ao enfrentar esta 

questio, constou no bojo do AREsp 1327448 MG: “Nos termos da Lei n. 

13.043/2014, que inseriu o § 9º ao art. 3º do DL 911/69, o juiz, ao decretar 

a busca e apreensão do veículo, deverá inserir diretamente a restrição 

judicial na base de dados do Renavam. Veja-se: [...] Assim, entendo que o 

lançamento de restrição de circulação sobre o veículo, via RENAJUD, ao 

contrário do que supõe o agravante, está em consonância com o novel § 

9º, do art. 3º, do DL 911/69. Saliento que tal restrição deverá ser retirada 

pelo magistrado após a apreensão do bem.” A possibilidade de inclusão de 

restrição de circulação em feitos embasados no Decreto-Lei n. 911/69 foi 

assentada em diversos outros julgados do STJ, v.g.: AREsp n. 

1.076.857/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 5/5/2017; AREsp n. 

1.071.742/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 18/4/2017; AREsp n. 

1.062.167, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 5/9/2017; e AREsp n. 

1.155.900, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 2/10/2017. Ademais, como 

mencionado, as recentes decisões dos tribunais estaduais encampam 

esta possibilidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO DO VEÍCULO 

PELO SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DA CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. 

VIABILIDADE. Nos termos do disposto no parágrafo 9.º do artigo 3.º do 

Decreto-lei 911/69, com redação da Lei 13.043/2014, nada impede que 

seja oficiado ao órgão de trânsito para restrição de circulação do veículo. 

Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22375029120198260000 SP 

2237502-91.2019.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 

28/01/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/01/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DECRETO LEI 911/69 - IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA E 

CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. O § 9º do art. 3º, da Lei nº 13. 043/14, 

determina que ao decretar a busca e apreensão de veículo, o Juiz, caso 

tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 

É dever do juiz, ao decretar a busca e apreensão, inserir diretamente 

restrição judicial na base de dados do RENAVAM, até o cumprimento 

efetivo da liminar. (TJ-MG - AI: 10000190396382001 MG, Relator: José 

Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 

17/01/2020) Ante o exposto, defiro o pedido contido na derradeira petição, 

a fim de que seja incluída restrição de circulação sobre o bem indicado na 

exordial, como medida eficaz e proporcional para o cumprimento da 

finalidade desta demanda. A ordem será processada em gabinete. Durante 

a consulta, pôde-se constatar que o veículo indicado está registrado em 

nome em terceiro, sem estar gravada qualquer restrição, inclusive 

alienação fiduciária, conforme extratos em anexo a esta decisão. Assim, 

por ora, deixo de incluir a restrição de circulação e determino a intimação 

da parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Alta Floresta, 23 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000246-77.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O 

(ADVOGADO(A))

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000246-77.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: SELMA DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. SELMA DOMINGOS DA SILVA ajuizou ação de concessão de 

aposentadoria por tempo de contribuição, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Sustenta a autora preencher os 

requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, inclusive 

mediante tutela de evidência. Juntou documentos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça. Trata-se de pedido de 

antecipação de tutela visando ordem judicial para compelir a imediata 

implantação do benefício de aposentadoria por idade híbrida. Para a 

concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de 

Processo Civil, exige-se a comprovação de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Todavia, para fins da tutela antecipada pretendida, não é 

admissível início de prova material quando não corroborada por prova 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade rural, 

nos termos do § 3º do art. 55 da Lei nº 8.213/91. De acordo com a 

jurisprudência, para a demonstração do tempo de serviço rural para 

concessão do benefício almejado, é necessária a apresentação de início 

razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal. In casu, a 

prova testemunhal deverá ser produzida em Juízo, no momento oportuno. 

Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL A SER 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. 1. No caso, trata-se de 

sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do 

pleito, inaplicável o § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil. 

Igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença 

não se fundamentou em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal 

Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. 2. 

Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os 

efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado. Precedentes desta Corte. 3. A 

sentença julgou procedente o pedido inicial, sem a oitiva de testemunhas, 

por considerar suficiente a prova material juntada aos autos, dispensando 

a produção de prova testemunhal. 4. Não obstante tenha sido juntado aos 

autos início razoável de prova material do exercício de atividade rural, 

verifica-se, contudo, que tais documentos não fazem prova direta sobre a 

sua atividade profissional, de forma a autorizar o deferimento do pedido de 

aposentadoria. Na hipótese, é forçoso anular a sentença, para que seja 

colhida a prova testemunhal e examinada a pretensão como de direito. 

Precedentes desta Corte. 5. Embora seja necessária, para comprovação 

do direito ao recebimento da aposentadoria rural por idade, a 

demonstração simultânea de início razoável de prova material, 

corroborada por prova testemunhal, verifica-se, pelas regras ordinárias 

de experiência, que a existência nos autos de documentação registrando 

o labor rural, amplamente aceita pela jurisprudência e contemporânea aos 

fatos a que se visa comprovar, confere verossimilhança ao direito alegado 

na inicial, pelo que, impõe-se, nesses casos, a antecipação do provimento 

jurisdicional, ainda que em caráter excepcional, determinando-se a 

implantação imediata do benefício, até o julgamento final da presente ação, 
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evitando-se, assim, maiores prejuízos à parte autora que não concorreu 

para a demora na solução do direito aqui vindicado. 6. Sentença anulada. 

7. Remessa oficial e apelação do INSS a que se dá parcial provimento. 8. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias, com 

comunicação imediata à autarquia previdenciária. (TRF-1 - AC 

249573120124019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON 

GUEDES, Julgamento: 28/05/2014, Publicação: 18/07/2014). 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS. 

ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. É devido o reconhecimento 

do tempo de serviço rural, em regime de economia familiar, quando 

comprovado mediante início de prova material corroborado por 

testemunhas. 2. A formação de um juízo seguro acerca da situação fática 

exige a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas 

cujos depoimentos possam corroborar o início de prova material trazido 

aos autos pela demandante, com a prolação de nova sentença. (TRF-4 - 

AC 226917820134049999 PR 0022691-78.2013.404.9999, Relator: CELSO 

KIPPER, Julgamento: 05/11/2014, Publicação: D.E. 14/11/2014). Dessa 

forma, inexistente nos autos prova suficiente do exercício da atividade 

rural da parte autora, inviável se torna a concessão da tutela de urgência 

antes da produção da prova testemunhal, em face da ausência de um dos 

seus requisitos, qual seja a probabilidade do direito alegado. Em face do 

exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (Novo 

CPC, arts. 182 e 344). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Alta Floresta, 27 de janeiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004525-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL MOTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004525-77.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): NATAL MOTA DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Determino a realização de prova pericial requerida por ambas 

as partes. 1 – Nomeio a perita Fernanda Marchese Nishioka - CRM-MT 

7336, com endereço profissional no Hospital Geral, Rua H-1, 135, Centro, 

Cep 7858000-000, para a realização da perícia médica necessária. 2 - 

Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite na presente 

Comarca de médicos peritos para a execução do nobre encargo que lhes 

é atribuído, e dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela da Resolução nº 232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo 

previsto no art. 2º, §4º, da mencionada norma. 3 – Considerando o 

disposto no art. 95, caput, do NCPC, a perícia será rateada entre as 

partes. 4 – Tratando-se a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, o 

pagamento dos honorários periciais que lhe cabem obedecerão a 

sistemática do art. 95, §3, II, do NCPC, segundo o qual “Quando o 

pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no 

orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça”. Logo, fica o expert ciente de que a metade dos 

honorários serão suportados pelo Estado de Mato Grosso, mediante o 

ajuizamento da competente execução, ou pela parte sucumbente, caso 

não seja beneficiária da gratuidade da Justiça. 5 – Intime-se a perita 

nomeado, para fins de manifestação quanto à aceitação do encargo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 6 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos 

(art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte 

ré depositar metade do valor dos honorários periciais em referido prazo. 7 

– Com o respectivo pagamento, intime-se o perito para ciência dos 

quesitos, devendo designar o dia, horário e local da perícia, cujo laudo 

deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias. Caso o perito 

entenda necessário fazer carga dos autos deverá se dirigir à escrivania 

para retirá-los. 8 - Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes 

termos: a) Qual o percentual de comprometimento da invalidez do membro 

afetado do autor, consoante especificação contida na tabela anexa à Lei 

n. 11.945/2009? 9 - Após, intimem-se as partes, inclusive a parte autora 

pessoalmente para comparecimento, devendo trazer todos os exames e 

laudos que dispuser. 10 - Com a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação das partes mediante publicação no DJE. 11 - 

Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Às providências. Alta Floresta, 28 de janeiro de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002209-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Paulo Vicente Oliveira (AUTOR(A))

ELENIR CENTURIAO DEDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA BARRANKIEVICZ CHUPEL (REU)

TEODORO CHUPEL (REU)

JOSE MANUEL JUSTO MARCELINO (REU)

Outros Interessados:

Maria Leda Costa Neves (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Vanderlei Pianovsk (CONFINANTES)

Espólio de Sérgio Vicente (CONFINANTES)

Paulo Vicente Oliveira (CONFINANTES)

Vilma Vicente (CONFINANTES)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002209-28.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): ELENIR CENTURIAO DEDE, PAULO VICENTE OLIVEIRA REU: 

JOSE MANUEL JUSTO MARCELINO, TEODORO CHUPEL, MARIA 

MADALENA BARRANKIEVICZ CHUPEL Vistos, etc. Preconiza o art. 256, 

do CPC, que a citação por edital deve ser precedida de todas as tentativas 

possíveis de localização do réu, inclusive mediante requisição do juízo. 

Neste sentido, procedi à busca de endereços do requerido através dos 

sistemas Infoseg e Siel e localize dois endereços nos quais a tentativa de 

citação foi infrutífera e outro que, nestes autos, não houve diligência. 

Consta sob ID 22023632, diligência cumprida nos autos n. 

1001048-12.2019.8.11.0007, na qual o requerido não foi localizado na MT 

208, Km 05 - S/N na Zona Rural, mas não constou informações 

complementares, como, por exemplo, se esse havia se mudado, jamais ali 

residiu ou qualquer outra que justificasse entender que se encontra em 

local incerto e não sabido. Assim, por cautela, antes de apreciar o pedido 

de citação por edital, determino seja tentada a citação do réu, por oficial de 

justiça, no endereço acima apontado. Infrutífera a tentativa, voltem-me 

conclusos os autos. No que concerne à citação do confinante Paulo 

Vicente Oliveira, pela existência de milhares de homônimos e por falta de 

conhecimento de outros dados além de seu nome e endereço, inviável a 

requisição de informações de seu paradeiro, pelo que, considerando 

também a negativa de sua citação (ID 15600435), defiro o pedido de sua 

citação por edital. Não apresentada resposta no prazo legal, nomeio, 

desde já, a Defensoria Pública como curadora especial, devendo a 

entidade ser intimada. Altere-se o cadastro de Paulo Vicente Oliveira junto 

ao PJe, de modo a constar como confinante (ou réu), não como autor. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 28 de janeiro de 
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2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000176-60.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ROCHA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000176-60.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): LEONARDO ROCHA FERNANDES REU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos 

etc. Havendo indícios de que a parte autora, engenheiro, defendido por 

advogado particular e adquirente de área residencial de aproximadamente 

4.000 m² (quatro mil metros quadrados) não faz jus aos benefícios da 

Justiça Gratuita, determino sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de janeiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000996-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA ROCHA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELCIO DA COSTA RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO TEMOTEO DA COSTA OAB - SC32714 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000996-84.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): FABIO DA ROCHA MACHADO REU: JOELCIO DA COSTA 

RODRIGUES Vistos, etc. Acerca do pedido de ID 27771879, ressalto que o 

mencionado comprovante do Detran acerca da não cumprimento dos 

termos do acordo judicial homologado não foi anexado. Ademais, com o 

trânsito em julgado da sentença, deve o pedido ser adequado ao 

cumprimento de sentença, observando o disposto no art. 524, do CPC. 

Desta feita, intime-se a parte autora para que adeque seu pedido e 

colacione o referido documento, em até 15 (quinze) dias, viabilizando a 

deflagração da fase de cumprimento de sentença. Após, conclusos. Alta 

Floresta, 28 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001381-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DIAMANTE CACERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001381-61.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): ROSELI DIAMANTE CACERES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Roseli Diamantes 

Cáceres, qualificada nos autos, ajuizou ação de restabelecimento de 

benefício previdenciário de auxílio-doença, com pedido de tutela de 

urgência, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Aduz, em síntese, ser segurada da previdência social e que, após o 

recebimento de auxílio-doença por certo período, a autarquia requerida 

negou-lhe indevidamente a manutenção do benefício. Juntou documentos. 

Laudo pericial juntado sob IDs 23993557 e 24838751. Citado, o INSS 

apresentou contestação sob ID 20874051, alegando a inexistência de 

incapacidade laborativa da parte autora e da necessidade de 

comprovação de carência e qualidade de segurado, subsidiariamente, 

havendo condenação, apresentou os critérios que reputa corretos para o 

termo inicial do benefício, juros e honorários. Pediu a colheita de 

depoimento pessoal da requerente. Réplica sob ID 27163931, reiterando 

os termos da inicial. Em síntese, é o relatório. Decido. Inicialmente, indefiro 

o pedido da ré de designação de audiência para colheita de depoimento 

pessoal a parte autora, uma vez que o feito está maduro para julgamento, 

mormente pela prova pericial juntada sob IDs 23993557 e 24838751, pelo 

que passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC, por ser desnecessária a produção de outras provas. A concessão 

do auxílio-doença encontra guarida no artigo 59 da Lei 8.213/91, que 

reconhece esse direito ao segurado que estiver incapacitado 

temporariamente para o exercício de suas funções. Vejamos: “Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” Em análise à documentação juntada aos 

autos, verifica-se que a qualidade de segurada da parte autora ficou 

devidamente demonstrada através do CNIS sob ID 25216949 - Pág. 3, o 

recebimento auxílio doença entre 31/01/2014 a 08/02/2019. A carência, 

por sua vez, não é exigida à autora, diante das sequelas advindas de 

neoplasia, patologia que se enquadra ao art. 151, da Lei de Benefícios. 

Outrossim, após perícia médica, também restou demonstrado nos autos 

que a parte autora encontra-se acometida de doença que a incapacita 

permanentemente para sua atividade habitual, de acordo com a conclusão 

constante no laudo de IDs 23993557 e 24838751, todavia, possível sua 

reabilitação para funções que demandem apenas atividades leves. O 

laudo pericial assentou que as patologias constatadas impedem o 

exercício da atividade laboral de vendedora para qual a autora estava 

habilitada, por ser necessário realizar esforços médios e intensos com os 

membros superiores, os quais a autora não mais pode exercer devido ao 

esvaziamento ganglionar axilar após cirurgia de retirar de neoplasia 

maligna na mama. Quanto ao início da incapacidade, tem-se que o laudo 

pericial aponta para o ano de 2017, razão pela qual a data do início do 

benefício deve ser a partir da cessação indevida, ocorrida em 09.02.2019 

(ID 19102269). Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA INDEVIDAMENTE CESSADO. 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE 

REABILITAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Para a concessão de benefício por incapacidade é 

necessária prova da invalidez permanente para qualquer atividade laboral 

- no caso de aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei 8.213/91) - ou 

para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos - tratando-se de auxílio-doença (art. 60, da Lei 8.213/91); da 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social; e do 

preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições 

mensais. Além disso, a Lei exige, como pressuposto negativo, a 

inexistência de doença preexistente à filiação, salvo se evolutiva ou em 

estado de progressão. 2. Constatada a incapacidade total e permanente, 

sem possibilidade de reabilitação, com data de início anterior àquela em 

que cessado o benefício de auxílio-doença, é devido o benefício de 

aposentadoria por invalidez desde a cessação indevida. 3. Juros 

moratórios devidos no percentual de 1%, incidindo esse percentual até a 

entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009. Os honorários advocatícios 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, respeitada a Súmula n. 111 

do  STJ ,  consoan te  p receden tes  d e s t a  C o r t e .  ( A C 

0001727-11.2010.4.01.3805 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.121 de 

16/09/2015). 4. Apelação do INSS e remessa oficial tida por interposta 

desprovidas. (AC 0024532-75.2007.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL 

RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.184 de 

13/11/2015). Apenas quando ausentes informações aptas a evidenciar a 

data da incapacidade o benefício há de ser deferido a partir do laudo 

pericial judicial, o que não é a hipótese. Da antecipação dos efeitos da 

tutela. Para a concessão da tutela antecipada, necessária a verificação da 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 
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perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 

300 do CPC. Partindo dessas premissas, no caso, a probabilidade do 

direito invocado restou demonstrada de forma inequívoca, a qual é 

extraída da documentação acostada à inicial, da qual constam exames e 

atestados médicos concluindo pela incapacidade temporária da 

demandante para o labor. Ademais, encontra-se acostado aos autos o 

referido laudo pericial, atestando a incapacidade temporária total da parte 

autora para o trabalho. No que concerne ao requisito do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, vislumbro sua presença no fato de se 

tratar de verba de caráter alimentar, de quem está impossibilitado de 

trabalhar. Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - INTERRUPÇÃO DO 

PAGAMENTO - RESTABELECIMENTO - POSSIBILIDADE - 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL 

- COMPROVAÇÃO - MULTA - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. Se o 

acervo probatório comprova que a doença que motivou o pagamento do 

auxílio doença ainda persiste, contrariando a perícia do INSS, justifica-se a 

manutenção do pagamento, até que a dúvida seja dirimida na ação própria, 

tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário. A multa 

deve ser arbitrada, para garantir o cumprimento da medida já que a 

questão se trata de caráter alimentar. (AI, 5156/2011, DR.SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

07/08/2012, data da publicação no DJE 25/09/2012). Por conseguinte, 

foram atendidos os requisitos indicados no art. 300 do CPC, razão pela 

qual o deferimento de tutela antecipada é medida de rigor. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES aos pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício auxílio-doença, desde a data da 

indevida cessão, 09/02/2019 (ID 19102269), julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito. O auxílio-doença será devido até que a beneficiária 

recupere sua capacidade para as atividades laborativas ou, insuscetível 

de recuperação, seja submetida a processo de reabilitação profissional 

para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, 

quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez, a teor 

do que dispõe o artigo 62 da Lei 8.213/91. Ao INSS, por fim, cumpre 

submeter a autora a exames médico-periciais, na periodicidade 

determinada pelas normas pertinentes (art. 71 da Lei n. 8.212/91 e art. 101 

da Lei 8.213/91). De igual modo, fica a autora obrigada a submeter-se a 

exames médico-periciais quando determinado pelo INSS. Observo, 

contudo, que a cessação do benefício somente deverá ocorrer se ficar 

constatada uma mudança da situação fática, referente à incapacidade da 

requerente, sob pena de se incorrer em descumprimento de decisão 

judicial. Deve ser compensado eventual pagamento de benefício que a 

autarquia ré já tenha feito. A título de tutela de urgência, determino que o 

benefício alhures seja implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação da autarquia previdenciária, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais). A correção monetária deve ser aplicada desde 

quando devida cada parcela, com base no INPC, e os juros moratórios 

contando-se da citação para as parcelas eventualmente vencidas 

anteriormente a ela e do respectivo vencimento para as que lhe são 

posteriores, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de 

poupança. A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo 

com a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do 

CPC. Sem custas processuais. Em atenção ao artigo 496, §3º, I, do Código 

de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para 

reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 24 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003005-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR CARDOZO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003005-82.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LEONIR CARDOZO DE ANDRADE REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. LEONIR CARDOZO DE ANDRADE ajuizou 

ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) 

requestando a concessão judicial de adicional de 25% em sua 

aposentadoria por invalidez devido à necessidade de auxílio integral de 

terceiros para suas tarefas diárias, com pedido de antecipação de tutela. 

Aduz, em síntese, que pediu administrativamente o adicional, mas o pedido 

foi negado indevidamente. Juntou documentos. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação sob ID 15912808, alegando, em 

suma, a inexistência de incapacidade laborativa. Subsidiariamente, postula 

que, em havendo procedência, a data do início do benefício seja o laudo 

pericial apresentado em juízo. Réplica sob ID 16996378, reiterando os 

termos da inicial. Laudo pericial sob ID 24929112. Em síntese, é o relatório. 

Decido. Procedo ao julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, 

inciso I, do CPC, por ser desnecessária a produção de outras provas. 

Rejeito a prescrição alegada, uma vez que do indeferimento administrativo 

até o ajuizamento da demanda não passaram mais de 5 (cinco) anos. O 

segurado da Previdência Social tem direito ao acréscimo de 25% (vinte e 

cinco por cento) sobre o valor de sua aposentadoria por invalidez quando 

necessitar da assistência permanente de outra pessoa, nos termos do art. 

45, da Lei nº 8.213/91, “in verbis”: “Art. 45. O valor da aposentadoria por 

invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra 

pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento). Parágrafo único. 

O acréscimo de que trata este artigo: a) será devido ainda que o valor da 

aposentadoria atinja o limite máximo legal; b) será recalculado quando o 

benefício que lhe deu origem for reajustado; c) cessará com a morte do 

aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão.” Não se discute, 

pois, a qualidade de segurado, a carência e a incapacidade da parte 

autora, haja vista estar recebendo aposentadoria por invalidez, conforme 

consta no CNIS sob ID 15912809 - Pág. 2. Assim, basta para solucionar a 

controvérsia, verificar a alegada necessidade de assistência integral da 

autora e a partir de quando essa teve origem. No laudo pericial sob ID 

24929112, concluiu o perito que, de fato, a autora necessita de constante 

auxílio para suas tarefas diárias, senão vejamos: “(10) A 

doença/deficiência torna a parte incapaz para a vida independente 

(dependente da assistência de terceiros)? R. Sim, Precisa de ajuda nos 

serviços de casa. (...) (12) Necessita a parte autora constantemente de 

uma terceira pessoa para lhe auxiliar durante seus afazeres diários? Em 

qual sentido? R. Sim, praticamente todos os afazeres domésticos.” A 

respeito de quando passou a autora a precisar de assistência integral, 

consignou o laudo pericial: “8) No caso de incapacidade, há possibilidade 

de se estabelecer clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da 

enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, 

quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data 

do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE 

A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO 

INÍCIO DA INCAPACIDADE. R. As patologias que causam incapacidade – 

coluna lombar – são alterações crônicas, provável início na infância. A 

periciada relata que parou de trabalhar há 15 anos.” Sendo a incapacidade 

crônica, impedindo o desempenho de atividade laboral há mais de 15 

(quinze) anos, tendo a autora pleiteado o adicional em tela em 11/08/2008, 

há mais de 11 (onze) anos, e sopesando sua idade atual, 65 (sessenta e 

cinco) anos, é seguro concluir que o pedido deveria ter sido deferido 

administrativamente quando requestado. Da antecipação dos efeitos da 

tutela. Para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do 

Código de Processo Civil, referido preceptivo estabelece que são 

requisitos necessários à sua concessão a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo 

dessas premissas, no caso, a probabilidade do direito invocado restou 

demonstrada de forma inequívoca, a qual é extraída da documentação 

acostada à inicial, bem como das provas colhidas durante a instrução do 

processo. Ademais, encontra-se acostado aos autos o laudo pericial de 

fls. 24929112, a necessidade da autora de obter assistência de terceiros 

para as tarefas diárias, evidenciando a plausibilidade das alegações 

constantes da exordial. No que concerne ao requisito do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro sua presença no fato de 

se tratar de verba de caráter alimentar, de quem está impossibilitada de 
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trabalhar. Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - INTERRUPÇÃO DO 

PAGAMENTO - RESTABELECIMENTO - POSSIBILIDADE - 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL 

- COMPROVAÇÃO - MULTA - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. Se o 

acervo probatório comprova que a doença que motivou o pagamento do 

auxílio doença ainda persiste, contrariando a perícia do INSS, justifica-se a 

manutenção do pagamento, até que a dúvida seja dirimida na ação própria, 

tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário. A multa 

deve ser arbitrada, para garantir o cumprimento da medida já que a 

questão se trata de caráter alimentar. (AI, 5156/2011, DR.SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

07/08/2012, Data da publicação no DJE 25/09/2012). Por conseguinte, 

foram atendidos os requisitos indicados no art. 300 do CPC, razão pela 

qual a concessão, em sede de tutela de urgência, é medida que se impõe. 

Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a 

implantar definitivamente o adicional de 25% (vinte e cinco por cento) 

sobre o valor da aposentadoria por invalidez da parte requerente, 

retroativos à data do indeferimento administrativo em 16/06/2016 , 

(14840110 - Pág. 3), nos moldes delineados na fundamentação desta 

sentença. A título de antecipação de tutela, determino que o adicional 

alhures seja implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação 

da autarquia previdenciária, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). A correção monetária deve ser aplicada desde quando devida 

cada parcela, com base no INPC, e os juros moratórios contando-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela e do 

respectivo vencimento para as que lhe são posteriores, utilizando-se o 

índice de remuneração da caderneta de poupança. A título de honorários 

advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do CPC. Sem custas processuais. 

Em atenção ao artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil, deixo de 

remeter os autos à instância superior para reexame necessário. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de 

janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000609-98.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000609-98.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): SONIA REGINA DA SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer proposta Sônia Regina Da Silva em face do Estado de 

Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, visando o fornecimento de 

cirurgia da coluna vertebral. Assevera que não dispõe de recursos 

financeiros necessários ao custeio dos procedimentos. Ao final requer a 

determinação para que os requeridos sejam compelidos a providenciarem 

todo o tratamento indispensável para o pronto restabelecimento de sua 

saúde, inclusive liminarmente. A exordial veio instruída com documentos. 

Parecer do NAT sob ID 18475322. A liminar foi concedida sob ID 

18485674. O Município de Alta Floresta informou que o exame havia sido 

disponibilizado pelo SUS, com previsão de realização na data de 22 de 

fevereiro de 2019 (ID 17993473). O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação sob ID 18748207, alegando o comprometimento dos princípios 

da universalidade do acesso à saúde e orçamentários, como também a 

impertinência de aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública, 

pleiteando a improcedência da demanda. Arguiu, preliminarmente, a falta 

de interesse processual e requereu a extinção do feito, sem resolução de 

mérito. Em sua contestação sob ID 18766062, o Município de Alta Floresta 

arguiu sua ilegitimidade passiva “ad causam”, e, no mérito, a ausência de 

comprovação da necessidade das providências requestadas, o 

redirecionamento ao Estado, a impertinência da aplicação de multa diária e 

o descabimento de pagamento de honorários advocatícios em favor da 

Defensoria Pública, pelo que requereu a improcedência da demanda. 

Réplica sob ID 20301612, rechaçando os argumentos apresentados pelos 

requeridos. Não consta nos autos informações se a cirurgia foi 

disponibilizada pelos requeridos. É a síntese. Decido. Considerando os 

fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Não prospera a preliminar 

de ausência de interesse de agir arguida pelo Estado de Mato Grosso, 

uma vez que o direito à saúde, previsto no rol dos direitos sociais, 

constitui direito subjetivo que pode ser pleiteado individualmente por 

qualquer pessoa, de modo que, havendo resistência ou demora 

injustificada em fornecer o tratamento vindicado, como no presente caso, 

resta configurada referida condição da ação, pelo que rejeito a preliminar 

suscitada. A propósito: EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO 

CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - DECISÃO FUNDAMENTADA - INTERESSE DE 

AGIR EXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO - 

DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. 1- 

Revela-se fundamentada a decisão que enfrenta os argumentos 

deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 

adotada pelo julgador. 2- O interesse de agir concerne à possibilidade e 

necessidade de se obter por meio do processo um provimento jurisdicional 

útil. 3-Nas ações de fornecimento de tratamento de saúde, é incabível o 

chamamento ao processo dos demais entes federativos, porquanto a 

obrigação inserta no art. 130, III, do CPC diz respeito às obrigações 

solidárias de pagar quantia certa. 4- Os princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em 

geral (art. 6º da CF) impõem aos entes políticos a obrigação de fornecer 

tratamento médico àquele que necessita. (TJ-MG - AC: 

10481130096078002 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 

15/03/2018, Data de Publicação: 10/04/2018) Da mesma forma, não 

merece acolhimento a alegada ilegitimidade passiva do Município de Alta 

Floresta, haja vista que é assente perante o ordenamento jurídico que a 

responsabilidade dos entes federativos (União, Estados e Municípios) é 

solidária, cabendo ao cidadão aforar sua demanda contra os entes que 

escolher, não obstante a repartição de competências deva ser observada 

quando do cumprimento da tutela, diante da complexidade da demanda. 

Nesta toada: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

– PRELIMINAR DE OFÍCIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO 

CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO - DIREITO À SAÚDE – 

DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE E URGÊNCIA 

COMPROVADA – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – 

NÃO APLICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS 

ENTES PÚBLICOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 

80/2014 –SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. Não se conhece do 

recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para 

regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2º, 

I, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que 

deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios 

indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 3. Correta 

a decisão que determinou ao Estado que providenciasse o fornecimento 

do medicamento requerido, tendo em vista a urgência e a necessidade do 

caso.4. Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas 

em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses 

financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de 

solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o 

direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras 

vezes pelo Supremo Tribunal Federal.5. Diante da redação conferida ao 

art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 

80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários 

advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a 

que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, 

devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante 

sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. Até o momento, 
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não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão 

acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais 

em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda 

Constitucional nº 80/2014, razão pela qual o ato sentencial merece reparo. 

(N.U 0018272-63.2013.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

17/12/2018, Publicado no DJE 18/02/2019) Ademais, a saúde da população 

é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o 

suficiente para o seu bem estar, assim, com fundamento no princípio da 

dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente 

contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, por 

desídia estatal. O art. 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde 

como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior 

dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196 CF - A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". Neste sentido: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – I) PROMOÇÃO DE 

CIRURGIA E INTERNAÇÃO EM UTI À PACIENTE PORTADOR DE MOLÉSTIA 

GRAVE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DESNECESSIDADE DE 

FORMALIDADE UROCRÁTICA - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

– DIREITO À VIDA – II) MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

tratamento médico/cirúrgico, quando se tratar de moléstia grave e com 

atendimento de urgência. A aplicação de multa cominatória é 

indubitavelmente o meio mais eficaz de conferir efetividade em 

condenações de obrigação de fazer, servindo de coação legal para que o 

agente público cumpra a ordem judicial. (TJ/MT - QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 55674/2009, Rel. DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, 17-8-2009) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUSTEIO DE CIRURGIA OCULAR FORA DE 

DOMICÍLIO - MENOR QUE DEVE SER SUBMETIDO A CORREÇÃO DE 

DESLOCAMENTO DE RETINA - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DO ESTADO - 

DETERMINAÇÃO DE MEDIDA ADEQUADA À PROTEÇÃO DE DIREITO SOB 

RISCO DE LESÃO E DIFÍCIL REPARAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - 

POSSIBILIDADE - DECISAO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1) O direito 

à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito 

fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os 

entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de 

saúde digno. 2) Deve ser mantida a liminar que determina ao Estado o 

fornecimento gratuito de cirurgia à menor acometido de doença grave sem 

condições de custeá-lo. 3) Consoante entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigação de fazer, é 

permitido ao Juízo, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de 

multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. 

(TJ/MT - QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

24504/2009, Rel. DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, 22-6-2009) Por 

isso, sem sombra de dúvida há que prevalecer a aplicação do art. 196, no 

intuito de se fazer valer a dignidade da pessoa humana, fundamento da 

República Federativa do Brasil, consoante leitura do inciso III do art. 1º da 

Constituição Federal, sem esquecer que o direito à saúde é um direito 

social igualmente protegido e garantido ao cidadão, nos termos do art. 6º 

da CF. Aliás, aqui não há qualquer interferência indevida de um Poder em 

outro, mas, e tão somente que se obrigue aos requeridos a 

efetivar/concretizar a política pública de saúde a que estão obrigados, 

segundo modelo traçado na clara definição de políticas pública de saúde 

atribuída a cada ente federativo, isto é, fazer cumprir com aquilo a que se 

comprometeu, não havendo falar em comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde. Tocante à alegação de que o Estado 

não pode desrespeitar as leis orçamentárias, não se discute a 

discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, 

embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível 

não poder ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o ente público 

garantir aos cidadãos um mínimo existencial, notadamente o direito à vida 

embarcado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que no caso 

concreto se consubstancia no pronto atendimento das necessidades 

médicas da parte autora, essenciais para a manutenção de uma vida 

digna. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – 

REJEIÇÃO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO 

SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (TEMA Nº 793, 

REPERCUSSÃO GERAL NO STF) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – 

FORNECIMENTO DE CIRURGIA – HIPERPLASIA PROSTÁTICA, COM 

DIFICULDADE MICCIONAL E INFECÇÃO URINÁRIA – URGÊNCIA E 

NECESSIDADE COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE 

E DA ISONOMIA – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – 

SENTENÇA RATIFICADA.1. É solidária a responsabilidade da União, dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de 

medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições 

de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 2. 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. 3. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que 

fornecessem a cirurgia requerida em favor do paciente, uma vez que a 

urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao 

princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Tratando-se de questões 

constitucionais, em especial quando se está diante de direitos 

fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez 

que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir 

de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência 

destas últimas. 5. Não caracteriza violação aos princípios da separação 

dos poderes, da legalidade e da isonomia quando o Judiciário atua para a 

defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre 

justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. (N.U 

0014384-52.2014.8.11.0015, 8496/2018, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 04/02/2019) No que tange à 

aplicação de multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública, saliento 

que esta não será aplicada. No entanto, o pleno atendimento ao comando 

jurisdicional será garantido por meio de penhora online, a ser deferida em 

caso de eventual descumprimento após a apresentação de orçamentos, 

de modo que não acarretará qualquer prejuízo ao erário ou à sociedade. In 

casu, a medida faz-se necessária. Como relatado, não consta nos autos a 

disponibilização do exame almejado, reforçando o entendimento de que os 

requeridos estão descurando do dever constitucional de promover a 

saúde individual dos tutelados. Ainda, assinalando superação de 

entendimento deste Juízo, reputo incabível fixar honorários advocatícios 

em prol da Defensoria Pública quando vencidos os Estados e os 

Municípios, face às prerrogativas conferidas à entidade pela Emenda 

Constitucional n.º 80, de 4 de junho de 2014, conforme entendimento 

assentado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo do E. TJMT, “in 

verbis”: CONSTITUCIONAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA 

ORTOPÉDICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –NECESSIDADE COMPROVADA – 

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, 

DA CARTA MAGNA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA 

PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – 

RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. Todos os entes 

públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente 

responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer 

um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de 

medicamentos ou de outros procedimentos. O direito à vida e à saúde, nos 

termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, 

mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e 

cirurgias indispensáveis ao cidadão. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado (lato sensu), que deve garantir aos cidadãos o provimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e 

Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de 

honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de 

direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente 

federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma 

integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério 
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Público. (N.U 0003179-79.2016.8.11.0007, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, 

Publicado no DJE 21/08/2019) Desta feita, in casu, os requeridos não 

devem responder pelos honorários sucumbenciais. Dispositivo. Diante dos 

fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

constantes em petição inicial, confirmando a liminar deferida sob ID 

18485674, a fim de determinar que os requeridos disponibilizem a cirurgia 

na coluna vertebral e demais providências indicadas, para que a parte 

autora possa recuperar suas condições clínicas, sob pena de penhora 

“online” para o cumprimento da decisão. Sem custas processuais. Sem 

honorários advocatícios, nos termos da fundamentação tecida nesta 

sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em atenção ao artigo 496, 

§4º, II, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância 

superior para reexame necessário, vez que a sentença encontra-se 

fundada em jurisprudência do plenário do STF. Nesse sentido: REEXAME 

NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MATÉRIA PACIFICADA NO STF. 

DESNECESSIDADE. (ART. 475, § 3º, DO CPC). A sentença fundada em 

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal - como o é o direito 

à vida e à saúde e o dever do Estado de promover o fornecimento de 

medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e 

cirúrgico indispensáveis à sobrevivência dos necessitados-, nos termos 

da atual redação do artigo 475, § 3º, do Código de Processo Civil, está 

dispensada do reexame necessário. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 

CONHECIDO. (Reexame Necessário Nº 70056222516, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 

06/11/2013). Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de janeiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000678-38.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA VICTOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

UMBELINA ODILIA FEITOSA (TESTEMUNHA)

MALVINA LOPES ALVES (TESTEMUNHA)

AURINA FEITOSA SANTIAGO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000678-38.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: MARIA LUCIA DA SILVA VICTOR EXECUTADO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Diante dos 

depósitos sob ID 28050336, expeça-se alvará de levantamento do crédito 

principal em nome da parte autora, em conta indicada na petição de ID 

27554383. Quanto aos valores restantes do crédito principal, tocante aos 

honorários contratuais, bem como quanto aos honorários sucumbenciais, 

expeça-se alvará de levantamento em nome do causídico da parte autora, 

em conta indicada também no petitório sob ID 27554383. Desta forma, haja 

vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução pelo pagamento, 

na forma do art. 924, II, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 27 de 

janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002385-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OSANITA SOBRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002385-07.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA OSANITA SOBRAL REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO 

COSTA Vistos, etc. Trata-se de liquidação de sentença proferida em ação 

civil pública visando apuração e a restituição dos valores investidos pela 

parte autora. Relata que, nos autos da ação civil pública de nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível do Foro 

da Comarca de Rio Branco/AC, a ré foi condenada a restituir a todos os 

seus "investidores" os valores por eles despendidos com o contrato de 

prestação de serviços de publicidade e comunicação com ela celebrado, 

que deveriam ser apurados em liquidação de sentença. Diz que firmou o 

referido contrato com a ré, tendo investido a quantia de R$ 6.070,50 (seis 

mil e setenta reais e cinquenta centavos) para a aquisição de 2 contas. 

Pede a liquidação da sentença e a condenação da ré no pagamento dos 

valores despendidos, devidamente atualizados. Juntou documentos. 

Citada, a empresa requerida deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentar defesa, conforme certidão de ID 21573823. A parte autora 

pugnou decretação da revelia (ID 22891101). Em síntese, é o relatório. 

Decido. Procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, por ser desnecessária a produção 

de outras provas. Devidamente citada, a ré não apresentou defesa no 

prazo legal, razão pela qual decreto-lhe a revelia. A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte autora, efeito da revelia, é, 

contudo, relativa, podendo ser declarada desde que demonstrada a 

verossimilhança das alegações apresentadas na inicial. Nesse sentido, é 

a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. EFEITOS DA 

REVELIA. RELATIVIDADE. CONVICÇÃO DO JUIZ. INVIÁVEL MODIFICAR AS 

CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. 2. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 1. A presunção de veracidade decorrente dos efeitos da 

revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a 

convicção do Magistrado. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias 

levaram em consideração todo o acervo probatório dos autos, sendo 

inviável modificar suas conclusões, sob pena de incidir a Súmula 7/STJ. 2. 

Conforme precedente desta Corte Superior, "havendo revelia e 

sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários 

(precedentes). Regra que não se aplica se a parte, apesar de não ter 

apresentado contestação, atuou posteriormente nos autos" (REsp n. 

779.515/MG, Relatora a Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

27/6/2006, DJ 3/8/2006, p. 260). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no 

REsp 1779513/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) AGRAVO INTERNO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EFEITOS DA REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE 

PACTUAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL ANTERIOR À DIVULGAÇÃO DA 

MÉDIA DE MERCADO PELO BACEN. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 

REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo 

qual não determina a imediata procedência do pedido. 2. Nos casos em 

que o contrato bancário não prevê taxa de juros, a taxa média de mercado 

a ser aplicada para corrigir o débito, em período anterior à divulgação 

operada pelo BACEN, será calculada mediante a observância dos usos e 

costumes praticados em operações semelhantes. Precedentes. 3. A 

revisão dos encargos de sucumbência é tarefa que, no caso dos autos, 

passa por reexame dos conteúdos econômicos do pedido e da 

condenação efetiva, o que esbarra no reexame de matéria fática da 

demanda, obstado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1381099/SC, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 

14/06/2019) Dessa forma, embora tenha ocorrido a revelia, não está o 

magistrado obrigado a julgar totalmente procedente a demanda se os 

elementos existentes nos autos não trouxerem a certeza do direito 

alegado pela autora. Contudo, na hipótese, a parte autora se desincumbiu 

do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, carreando aos autos extrato 

bancário que indica o saque de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia 

anterior ao vencimento dos boletos trazidos sob ID 9693569, conforme 
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consta no ID 10303838, valor que foi entregue a Valdir Barbosa da Silva, 

que possuía créditos junto à Telexfree, que foram usados para o ingresso 

da autora na rede, fato corroborado pela declaração por ele emitida, 

coligida sob ID 10303802. Dessa forma, considerando-se que restou 

comprovado que a parte autora celebrou contrato com a requerida, 

objetivando ingressar no marketing multinível “Telexfree”, mediante o 

pagamento de R$ 6.070,50 (seis mil e setenta reais e cinquenta centavos) 

com crédito de terceriros, e diante da ausência de impugnação pela 

requerida, tenho como devido o crédito apresentado pela parte autora. Isto 

posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de CONDENAR a 

requerida à restituição do valor de R$ 6.070,50 (seis mil e setenta reais e 

cinquenta centavos), atualizados com correção monetária pelo INPC, a 

partir dos pagamentos (13, 14, 15 e 16/05/2013), e juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Condeno ainda a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º, do CPC. Não conheço, por ora, do pedido de expedição de ofício 

ao juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco, a fim de habilitação do 

crédito, uma vez que este procedimento consiste apenas na liquidação do 

valor a ser restituído e somente poderá ser iniciada a fase de cumprimento 

de sentença em definitivo quando houver o trânsito em julgado da 

presente sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo 

recursal, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de janeiro de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004559-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE MOREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004559-52.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA IRENE MOREIRA DE ALMEIDA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. MARIA IRENE MOREIRA DE 

ALMEIDA ajuizou AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Aduz, em síntese, 

ser trabalhadora rural, passando a vida toda laborando como rurícola, 

mormente em regime de economia familiar. A inicial veio instruída com 

documentos. Citada, a autarquia previdenciária deixou de apresentar 

contestação, pelo que foi decretada a sua revelia, mas somente com 

aplicação dos seus efeitos processuais (ID 23866600). Audiência de 

instrução realizada sob ID 25120701, com memoriais finais da parte autora 

no ato. É o relatório. Decido. Considera-se segurado especial, na forma do 

art. 11, VII, da Lei nº 8213/91: [...] a pessoa física residente no imóvel rural 

ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou 

em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros, na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, 

possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou 

arrendatário rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 

4 (quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que 

exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei 

nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, 

bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este 

equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, 

comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. De outro 

modo, entende-se como economia familiar a atividade em que o trabalho 

dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes (art. 11, VII, §1º, da Lei nº 8.213/91). São 

requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: contar 60 (sessenta) 

anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 1º e § 2º, da 

Lei nº 8.213/91). A autora nasceu em 03.03.1963 (ID 4479264), pelo que 

deveria comprovar 180 (cento e oitenta) meses de efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, de acordo com a tabela disposta no 

art. 142 da Lei nº 8.213/91. O reconhecimento do tempo de serviço rural 

exige princípio de prova material, suplementada por prova testemunhal 

(Súmula 149 do STJ). Quanto ao início de prova material, a jurisprudência 

vem admitindo outros documentos além dos já especificados no art. 106 

da Lei nº 8.213/91, considerando estes apenas como rol exemplificativo. 

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

DOCUMENTOS EM NOME DO EX-CÔNJUGE. EXTENSÃO DA PROVA 

MESMO APÓS A SEPARAÇÃO. 1. Dada a notória dificuldade de 

comprovação do exercício da atividade rural, esta Corte Superior de 

Justiça considera o rol de documentos previsto no art. 106 da Lei nº 

8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse sentido, já se 

manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de reconhecimento como 

início de prova material da certidão de óbito do cônjuge, bem como da 

certidão de casamento, mesmo que não coincidentes com todo o período 

de carência do benefício, desde que devidamente referendados por 

robusta prova testemunhal que corrobore a observância do período 

legalmente exigido. 2. Esta Terceira Seção já se manifestou pela 

aceitação, a título de início de prova material, de documentos relativos à 

qualificação do então marido da autora, mesmo diante da separação ou do 

divórcio do casal, quando as informações contidas na documentação foi 

confirmada pela prova testemunhal. Precedentes. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 47907/MG 

(2011/0217744-5), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 

13.03.2012, unânime, DJe 28.03.2012). De outro modo, tem-se que o início 

da prova material não necessariamente abranja o período de carência, 

desde que a prova testemunhal comprove o desempenho de trabalho rural 

no aludido período. Sobre o tema, colho o seguinte julgado: RECURSO 

ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. 

VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. 

"A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no 

artigo 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova 

material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal salvo na 

ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito conforme disposto no 

Regulamento." (artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 2. O início de prova 

material, de acordo com a interpretação sistemática da lei, é aquele feito 

mediante documentos que comprovem o exercício da atividade nos 

períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos dos fatos a 

comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida pelo 

trabalhador, inocorrente na espécie. 3. Para a obtenção da aposentadoria 

por idade, o trabalhador rural referido na alínea "a" dos incisos I e IV e nos 

incisos VI e VII do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, além da idade mínima de 60 

anos (homem) e 55 (mulher), deverá comprovar o efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido 

(artigo 48 da Lei nº 8.213/91), sendo prescindível que o início de prova 

material abranja necessariamente esse período, dês que a prova 

testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao tempo da carência, vale 

dizer, desde que a prova oral permita a sua vinculação ao tempo de 

carência. [...]. (Recurso Especial nº 345422/SP (2001/0068210-0), 6ª 

Turma do STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido. j. 18.04.2002, DJU 

19.12.2002, p. 467). A autora colacionou aos autos certidão de casamento 

do ano de 207, indicando o marido da autora como lavrador (ID 17152554), 

CTPS do marido, sem anotações (ID 17152556), certidão de nascimento e 

documentos escolares dos filhos, indicando que residiram e estudaram em 

comunidade rural (ID 17152560), contrato particular de compra e venda de 

imóvel rural no ano de 1988 (ID 17152560), declaração do sindicado de 

trabalhadores rurais de exercício de atividade rurícola entre o período de 

março de 2003 a maio de 2010 (ID 17152566), notas fiscais de aquisição e 

venda de insumos e produtos agrícolas referentes aos anos de 1993, 

2006, 2008, 2009 e 2010, que demonstram o exercício de atividade rural 

por parte da requerente. Ademais, a prova testemunhal colhida em 
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audiência de instrução é uníssona, firme e segura quanto ao exercício de 

atividade rural por parte da demandante durante o período de carência, 

fazendo jus, por conseguinte, ao benefício pleiteado. Outrossim, pela 

revelia, não foram contestados qualquer dos requisitos legalmente 

exigidos para a concessão do benefício, assim como não há qualquer 

elemento nos autos contrários à pretensão autoral. Da antecipação dos 

efeitos da tutela. Para a concessão tutela de urgência prevista no art. 300 

do Código de Processo Civil, exige-se a demonstração da existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Partindo dessas premissas, no caso, 

a probabilidade do direito invocado restou demonstrada de forma 

inequívoca, a qual é extraída da documentação acostada à inicial e 

declarações testemunhais colhidas em audiência, as quais fundamentam a 

sentença proferida neste ato processual. No que concerne ao requisito do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro sua 

presença no fato de se tratar de verba de caráter alimentar, aliada à real 

possibilidade de superveniência de agravos e acréscimos de riscos, 

situação inerente à idade da parte autora e histórico de trabalho no campo. 

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

condenar o INSS a implantar definitivamente o benefício 'aposentadoria por 

idade' (art. 48, Lei 8.213/91) em favor da parte requerente, retroativo à 

data do requerimento administrativo, ocorrido em 12.03.2018 (ID 

17152552). A título de antecipação de tutela, determino que o benefício 

alhures seja implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação 

da autarquia previdenciária, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais) em caso de descumprimento. A correção monetária deve ser 

aplicada desde quando devida cada parcela, com base no INPC, e os juros 

moratórios contando-se da citação para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela e do respectivo vencimento para as que lhe 

são posteriores, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de 

poupança. A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo 

com a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do 

CPC. Sem custas processuais. Em atenção ao artigo 496, §3º, I, do Código 

de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para 

reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações. Cumpra-se. Alta Floresta, 21 de janeiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002735-92.2017.8.11.0007
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EFIGENIA TOLEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002735-92.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: EFIGENIA TOLEDO DE SOUZA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, etc. Trata-se de liquidação de sentença proferida 

em ação civil pública visando apuração e a restituição dos valores 

investidos pela parte autora. Relata que, nos autos da ação civil pública de 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível do 

Foro da Comarca de Rio Branco/AC, a ré foi condenada a restituir a todos 

os seus "investidores" os valores por eles despendidos com o contrato de 

prestação de serviços de publicidade e comunicação com ela celebrado, 

que deveriam ser apurados em liquidação de sentença. Diz que firmou o 

referido contrato com a ré, tendo investido a quantia de R$ 11.485,50 

(onze mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) para 

a aquisição de 4 contas. Pede a liquidação da sentença e a condenação 

da ré no pagamento dos valores despendidos, devidamente atualizados. 

Juntou documentos. Citada, a empresa requerida deixou transcorrer “in 

albis” o prazo para apresentar defesa, conforme certidão de ID 20616407. 

A parte autora pugnou pela expedição de ofício ao juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco, para a habilitação do crédito deste 

“cumprimento de sentença”, nos autos nº 0005902- 34.2017.8.01.0001. 

Em síntese, é o relatório. Decido. Procedo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por ser 

desnecessária a produção de outras provas. Devidamente citada, a ré 

não apresentou defesa no prazo legal, razão pela qual decreto-lhe a 

revelia. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, 

efeito da revelia, é, contudo, relativa, podendo ser declarada desde que 

demonstrada a verossimilhança das alegações apresentadas na inicial. 

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA. 1. EFEITOS DA REVELIA. RELATIVIDADE. CONVICÇÃO 

DO JUIZ. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 

PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A presunção de 

veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se 

absoluta somente quando não contrariar a convicção do Magistrado. Na 

hipótese dos autos, as instâncias ordinárias levaram em consideração 

todo o acervo probatório dos autos, sendo inviável modificar suas 

conclusões, sob pena de incidir a Súmula 7/STJ. 2. Conforme precedente 

desta Corte Superior, "havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é 

descabida a condenação em honorários (precedentes). Regra que não se 

aplica se a parte, apesar de não ter apresentado contestação, atuou 

posteriormente nos autos" (REsp n. 779.515/MG, Relatora a Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 3/8/2006, p. 260). 3. 

Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1779513/RJ, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, 

DJe 25/06/2019) AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. RELAÇÃO 

CONTRATUAL ANTERIOR À DIVULGAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO PELO 

BACEN. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não 

determina a imediata procedência do pedido. 2. Nos casos em que o 

contrato bancário não prevê taxa de juros, a taxa média de mercado a ser 

aplicada para corrigir o débito, em período anterior à divulgação operada 

pelo BACEN, será calculada mediante a observância dos usos e costumes 

praticados em operações semelhantes. Precedentes. 3. A revisão dos 

encargos de sucumbência é tarefa que, no caso dos autos, passa por 

reexame dos conteúdos econômicos do pedido e da condenação efetiva, 

o que esbarra no reexame de matéria fática da demanda, obstado pela 

Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos 

EDcl no AREsp 1381099/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019) Dessa forma, 

embora tenha ocorrido a revelia, não está o magistrado obrigado a julgar 

totalmente procedente a demanda se os elementos existentes nos autos 

não trouxerem a certeza do direito alegado pela autora. Contudo, na 

hipótese, a parte autora se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, 

do CPC, carreando aos autos os 4 (quatro) comprovantes de pagamento 

que confirmam o investimento no montante total de R$ 11.485,50 (onze mil 

quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme 

consta no ID 10221138. Dessa forma, considerando-se que restou 

comprovado que a parte autora celebrou contrato com a requerida, 

objetivando ingressar no marketing multinível “Telexfree”, mediante o 

pagamento de R$ 11.485,50 (onze mil quatrocentos e oitenta e cinco reais 

e cinquenta centavos), e diante da ausência de impugnação pela 

requerida, tenho como devido o crédito apresentado pela parte autora. Isto 

posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de CONDENAR a 

requerida à restituição do valor de R$ 11.485,50 (onze mil quatrocentos e 

oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), atualizados com correção 

monetária pelo INPC, a partir dos pagamentos (13, 14, 15 e 16/05/2013), e 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Não conheço, por ora, 

do pedido de expedição de ofício ao juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco, a fim de habilitação do crédito, uma vez que este procedimento 

consiste apenas na liquidação do valor a ser restituído e somente poderá 
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ser iniciada a fase de cumprimento de sentença em definitivo quando 

houver o trânsito em julgado da presente sentença. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001850-10.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): ZENILDA APARECIDA DE SALLES BARBOSA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. ZENILDA 

APARECIDA DE SALLES BARBOSA, qualificada nos autos, ajuizou ação 

de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença, com pedido 

de tutela de urgência, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Aduz, em síntese, ser segurada da previdência social e que, após o 

período de carência, está incapacitada para o trabalho. Juntou 

documentos. Indeferida a tutela de urgência sob ID 19808409. Laudo 

pericial juntado sob ID 24831081. Citada, a autarquia previdenciária 

apresentou contestação sob ID ID 25324248, alegando, em suma, a 

inexistência de incapacidade laborativa e da comprovação da qualidade de 

segurado e do preenchimento da carência. Subsidiariamente, postula que, 

em havendo procedência, a data do início do benefício seja o laudo pericial 

apresentado em juízo, como também a incidência dos juros e correção 

monetária nos moldes da Lei n. 9.494/97. Réplica sob ID 27160925, 

reiterando os termos da inicial. Em síntese, é o relatório. Decido. 

Inicialmente, indefiro o pedido da ré de designação de audiência para 

colheita de depoimento pessoal a parte autora, uma vez que o feito está 

maduro para julgamento, mormente pela prova pericial juntada sob ID 

24831081, pelo que passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do art. 355, I, do CPC, por ser desnecessária a produção de outras 

provas. A concessão do auxílio-doença encontra guarida no artigo 59 da 

Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que estiver 

incapacitado temporariamente para o exercício de suas funções. Vejamos: 

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Em análise à documentação 

juntada aos autos, verifica-se que a qualidade de segurada da parte 

autora e o cumprimento da carência ficaram devidamente demonstradas 

através do CNIS sob ID 25324249 - Pág. 3, que indica ser a parte autora 

segurada obrigatória por ter vínculos trabalhistas pelos períodos de 

13/02/2017 a 14/12/2017, 05/02/2018 a 14/12/2018 e 18/02/2019 a 

29/03/2019, demonstrando o recolhimento de mais de 12 (doze) 

contribuições mensais. Outrossim, após perícia médica, também restou 

demonstrado nos autos que a parte autora encontra-se acometida de 

doença que a incapacita temporariamente para sua atividade habitual, de 

acordo com a conclusão constante no laudo de ID 24831081, que poderá 

ser suprida por tratamento clínico. O laudo pericial assentou que as 

patologias constatadas impedem o exercício da atividade laboral de 

cozinheira para qual a autora estava habilitada, por ser necessário longos 

períodos de ortostatismo (ficar em pé) e uso de força física, justificando a 

concessão do benefício de auxílio-doença, enquanto durar a incapacidade 

ou, se consolidada, até que o INSS faça a conversão à aposentadoria por 

invalidez. Por entender oportuno, trago à colação: PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

REQUISITOS. AUXÍLIO DOENÇA. TERMO FINAL. 1. Hipótese onde o laudo 

concluiu pela incapacidade para o trabalho temporária e suscetível de 

eliminação por cirurgia (fl. 85). Assim, descabe a concessão de 

aposentadoria por invalidez, tal como reclamado pela parte autora. Cabe 

assegurar-lhe, entretanto, que o pagamento do auxílio-doença ocorra 

enquanto durar a invalidez, que no caso do autor foi fixada pelo perito em 

90 (noventa) dias a contar da realização da cirurgia (fl. 88). 2. Apelação 

do autor provida em parte, para condenar o INSS, ainda, a pagar ao autor 

o benefício de auxílio-doença até decorridos 90 (noventa) dias a contar da 

realização da cirurgia, salvo se verificada, antes, a cessação da 

incapacidade. Mantida a sentença em seus demais termos. Inexistência de 

remessa oficial. (TRF-1 - AC: 00361252520154019199, Relator: JUIZ 

FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: 12/11/2018) Quanto ao 

início da incapacidade, não pôde o perito precisar a data, pelo que, tendo 

sido constata a incapacidade durante a perícia, é devido o benefício desde 

a data do exame pericial, em 28/09/2019 (ID 24831081). Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO. 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR LAUDO 

OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 5. Comprovada a incapacidade total e 

permanente para o trabalho, constatada por laudo médico pericial, faz jus 

a parte autora ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. 

6. O termo inicial será a data do laudo pericial, que atestou a incapacidade 

laboral, conforme determinação da r. sentença. (...) (TRF-1 - AC: 

00525133220174019199  0052513-32 .2017 .4 .01 .9199 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data 

de Julgamento: 13/12/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

07/02/2018 e-DJF1) Da antecipação dos efeitos da tutela. Para a 

concessão da tutela antecipada, necessária a verificação da existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 

Partindo dessas premissas, no caso, a probabilidade do direito invocado 

restou demonstrada de forma inequívoca, a qual é extraída da 

documentação acostada à inicial, da qual constam exames e atestados 

médicos concluindo pela incapacidade temporária da demandante para o 

labor. Ademais, encontra-se acostado aos autos o referido laudo pericial, 

atestando a incapacidade temporária parcial da parte autora para o 

trabalho. No que concerne ao requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, vislumbro sua presença no fato de se tratar de 

verba de caráter alimentar, de quem está impossibilitado de trabalhar. 

Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - INTERRUPÇÃO DO 

PAGAMENTO - RESTABELECIMENTO - POSSIBILIDADE - 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL 

- COMPROVAÇÃO - MULTA - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. Se o 

acervo probatório comprova que a doença que motivou o pagamento do 

auxílio doença ainda persiste, contrariando a perícia do INSS, justifica-se a 

manutenção do pagamento, até que a dúvida seja dirimida na ação própria, 

tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário. A multa 

deve ser arbitrada, para garantir o cumprimento da medida já que a 

questão se trata de caráter alimentar. (AI, 5156/2011, DR.SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

07/08/2012, data da publicação no DJE 25/09/2012). Por conseguinte, 

foram atendidos os requisitos indicados no art. 300 do CPC, razão pela 

qual o deferimento de tutela antecipada é medida de rigor. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES aos pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício auxílio-doença, desde a data do exame 

pericial, em 28/09/2019 (ID 24831081), julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito. O auxílio-doença será devido até que a parte 

beneficiária recupere sua capacidade para as atividades laborativas ou, 

insuscetível de recuperação, seja submetida a processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade que lhe garanta a 

subsistência, ou, quando considerado não recuperável, for aposentado 

por invalidez, a teor do que dispõe o artigo 62 da Lei 8.213/91. Ao INSS, 

por fim, cumpre submeter a parte autora a exames médico-periciais, na 

periodicidade determinada pelas normas pertinentes (art. 71 da Lei n. 

8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91). De igual modo, fica a autora obrigado 

a submeter-se a exames médico-periciais quando determinado pelo INSS. 

Observo, contudo, que a cessação do benefício somente deverá ocorrer 

se ficar constatada uma mudança da situação fática, referente à 

incapacidade da requerente, sob pena de se incorrer em descumprimento 

de decisão judicial. Deve ser compensado eventual pagamento de 

benefício que a autarquia ré já tenha feito. A título de tutela de urgência, 

determino que o benefício alhures seja implantado no prazo de 30 (trinta) 
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dias, a partir da intimação da autarquia previdenciária, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). A correção monetária deve ser aplicada 

desde quando devida cada parcela, com base no INPC, e os juros 

moratórios contando-se da citação para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela e do respectivo vencimento para as que lhe 

são posteriores, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de 

poupança. A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo 

com a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do 

CPC. Sem custas processuais. Em atenção ao artigo 496, §3º, I, do Código 

de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para 

reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 23 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004457-30.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): CLEITON ROBERTO VERAMONTE REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. CLEITON ROBERTO VERAMONTE ajuizou 

ação de conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez c 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Aduz, em 

síntese, ser segurado da previdência social e que, após o período de 

carência, está permanentemente incapacitado para o trabalho, pelo que 

deve receber aposentadoria por invalidez. Juntou documentos. Laudo 

pericial colacionado sob ID 24831073. Citada, a autarquia previdenciária 

apresentou contestação às fls. 28/34 (ID 25216968), alegando, em suma, 

a inexistência de incapacidade laborativa e da comprovação da qualidade 

de segurado e do preenchimento da carência. Subsidiariamente, postula 

que, em havendo procedência, a data do início do benefício seja o laudo 

pericial apresentado em juízo, como também a incidência dos juros e 

correção monetária nos moldes da Lei n. 9.494/97. Réplica às sob ID 

27066735, reiterando os termos da inicial. Em síntese, é o relatório. Decido. 

O segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de 

aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica a 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como o período 

de carência (art. 25, I, da Lei nº 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. 

Ao regulamentar a lei em apreço, enuncia o art. 43, caput, do Decreto nº 

3.048/99: Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a 

CARÊNCIA exigida, quando for o caso, será devida ao SEGURADO que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado INCAPAZ 

PARA O TRABALHO E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nessa condição. (destacou-se). Da análise dos mencionados 

preceptivos, verifica-se ser imprescindível a presença dos seguintes 

requisitos legais, necessários a ensejar a procedência do pedido inicial: a) 

qualidade de segurado; b) carência, se for o caso; c) incapacidade para o 

trabalho e insuscetibilidade de reabilitação. O INSS contestou todos os 

requisitos acima mencionados, todavia, pelo fato de que o requerente está 

recebendo auxílio-acidente desde o ano de 1999 (CNIS – ID 25216969 - 

Pág. 5), não há dúvidas quanto à qualidade de segurado e a carência 

exigida. Sobre esta última, destaca-se que a resposta do perito ao quesito 

18 (ID 24831073 - Pág. 5) indica a apresenta de paralisia irreversível e 

incapacitante, que, nos termos do art. 151, da Lei de Benefícios, dispensa 

a comprovação da carência para a concessão de aposentadoria por 

invalidez. No que tange à incapacidade laborativa total e insuscetibilidade 

de reparação, o laudo pericial de ID 24831073 comprova o preenchimento 

desta condição, indicando que autor está total e permanentemente incapaz 

para o exercício de atividades laborais. A despeito de sua idade, trinta e 

um anos, o autor “não possui qualquer aptidão ou capacidade para 

exercer outros trabalhos em razão das suas condições pessoais, sociais 

e intelectuais” (quesito “c” do juízo), e, com a incapacidade de todos os 

dedos da mão esquerda, como destacou o perito, “não há capacidade 

residual para reabilitá-lo em outras áreas” (quesito “3” do autor), não 

havendo elementos nos autos que justifiquem divergir da conclusão 

pericial. Desta feita, é de rigor a conversão do auxílio-acidente em 

aposentadoria por invalidez, considerando que a incapacidade é total e 

permanente. Em caso que guarda grande similaridade com a presente 

demanda, decidiu-se: ACIDENTE DO TRABALHO – CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AMPUTAÇÃO 

DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – MAGNITUDE DA LESÃO QUE IMPÕE 

INCAPACIDADE DE TRABALHO TOTAL E PERMANENTE - 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – BENEFÍCIO DEVIDO. 

Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10272056220148260562 SP 

1027205-62.2014.8.26.0562, Relator: João Negrini Filho, Data de 

Julgamento: 11/12/2018, 16ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 19/12/2018) Quanto ao início da incapacidade, tem-se que o 

laudo pericial de aponta a data de 13.04.1998, quando houve ocorreu o 

acidente de trabalho, razão pela qual a data do início do benefício deve ser 

a partir da data de entrada do requerimento, em 24.09.1999 (ID 25216969 - 

Pág. 3), pois diante da incapacidade e das condições sociais, intelectuais 

e física do autor, correta seria a concessão de aposentadoria por 

invalidez. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE 

AUXILIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – 

TERMO INICIAL DO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DATA DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO. De acordo com 

a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez 

corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente 

concedido ou do prévio requerimento administrativo. (TJ-MS - APL: 

08013485420178120021 MS 0801348-54.2017.8.12.0021, Relator: Des. 

Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 04/04/2019, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 08/04/2019) Apenas quando ausentes 

informações aptas a evidenciar a data da incapacidade o benefício há de 

ser deferido a partir do laudo pericial judicial, o que não é a hipótese. 

Ademais, deve ser observada a prescrição quinquenal das partes, como 

prescreve o parágrafo único do art. 103, da Lei n. 8.213/91: Parágrafo 

único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter 

sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou 

quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, 

salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código 

Civil. Portanto, prescritas estão todas as diferenças das parcelas mensais 

que, da data que foram pagas, correram mais de 5 (cinco) anos. Da 

antecipação dos efeitos da tutela. Para a concessão da tutela de urgência 

prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, referido preceptivo 

estabelece que são requisitos necessários à sua concessão a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Partindo dessas premissas, no caso, a probabilidade do direito 

invocado restou demonstrada de forma inequívoca, a qual é extraída da 

documentação acostada à inicial, bem como das provas colhidas durante 

a instrução do processo. Ademais, encontra-se acostado aos autos o 

laudo pericial (ID 24831073), atestando a incapacidade permanente do 

autor para o trabalho, evidenciando a plausibilidade das alegações 

constantes da exordial. No que concerne ao requisito do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro sua presença no fato de 

se tratar de verba de caráter alimentar, de quem está impossibilitado de 

trabalhar. Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - INTERRUPÇÃO DO 

PAGAMENTO - RESTABELECIMENTO - POSSIBILIDADE - 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL 

- COMPROVAÇÃO - MULTA - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. Se o 

acervo probatório comprova que a doença que motivou o pagamento do 

auxílio doença ainda persiste, contrariando a perícia do INSS, justifica-se a 

manutenção do pagamento, até que a dúvida seja dirimida na ação própria, 

tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário. A multa 

deve ser arbitrada, para garantir o cumprimento da medida já que a 

questão se trata de caráter alimentar. (AI, 5156/2011, DR.SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 
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07/08/2012, Data da publicação no DJE 25/09/2012). Por conseguinte, 

foram atendidos os requisitos indicados no art. 300 do Novo CPC, razão 

pela qual a concessão, em sede de tutela de urgência, é medida que se 

impõe. Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

condenar o INSS a converter definitivamente o benefício de 

auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, em favor da parte 

requerente, retroativos à data do requerimento administrativo, ocorrido em 

24.09.1999 (ID 25216969 - Pág. 3), quando deveria o INSS, ao invés de 

conceder auxílio-acidente, implantar aposentadoria por invalidez, nos 

moldes delineados na fundamentação desta sentença, observada a 

prescrição quinquenal das diferenças dos pagamentos, nos termos do 

parágrafo único do art. 103, da Lei n. 8.213/91. A título de antecipação de 

tutela, determino que o benefício alhures seja implantado no prazo de 30 

(trinta) dias, a partir da intimação da autarquia previdenciária, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). A correção monetária deve ser 

aplicada desde quando devida cada parcela, com base no INPC, e os juros 

moratórios contando-se da citação para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela e do respectivo vencimento para as que lhe 

são posteriores, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de 

poupança. A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo 

com a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do 

Novo CPC. Sem custas processuais. Em atenção ao artigo 496, §3º, I, do 

Novo Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância 

superior para reexame necessário. Consigno que, havendo insurgência 

recursal voluntária, tratando-se de auxílio-acidente, ainda que convolado 

em aposentadoria por invalidez, é o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso competente para a apreciação, não o Tribunal Regional Federal da 

1ª Região[1]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [1] 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

CONVERSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A pretensão do 

autor envolve a conversão de seu auxílio-doença por acidente do trabalho 

(91) que lhe foi outrora concedido em 14/08/2007, mas acabou sendo 

cancelado pela autarquia posteriormente, em aposentadoria por invalidez a 

partir da cessação (fls. 89). 2. "A Justiça Estadual é competente para 

processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida 

nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício 

como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, 

cumulação), uma vez que o art. 109, I da CF não fez qualquer ressalva a 

este respeito. Súmulas 15/STJ e 501/STF" (AgInt no AREsp 662.665/ES, 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 04/04/2017, DJe 18/04/2017) - grifamos 3. Declarada a incompetência 

da Justiça Federal e determinada de ofício a remessa do processo ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.(TRF-1 - AC: 00206182420154019199, 

Relator: JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: 16/11/2018)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001353-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))
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SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001353-30.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): WALDOMIRO BOTTI REU: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos, 

etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por 

WALDOMIRO BOTTI em desfavor do SABEMI SEGURADORA S/A, ambos 

qualificados. Em apertada síntese, aduz o autor ter sofrido descontos 

indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 34,00 (trinta e 

quatro reais) mensais, iniciados em fevereiro de 2017, correspondente à 

utilização de seguro, o qual alega não ter contratado, razão pela qual 

pleiteia a declaração de inexistência do contrato de seguro, a 

inexigibilidade dos pagamentos, a restituição da quantia indevidamente 

descontada em dobro (R$ 680,00) e indenização pelos danos morais 

experimentados (R$ 10.000,00). Postulou, ademais, a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova. Contestação apresentada sob ID 

1379813053, na qual seguradora requerida asseverou que a parte autora 

firmou contrato de seguro regularmente, por livre e consciente vontade, 

consistindo no seguro APPLUS, número 2654617, com prêmio no valor 

mensal de R$ 34,45 e cobertura em caso de morte acidental no importe de 

R$ 43.065,25, com assistência funeral, cesta alimentação e sorteio 

mensal. Defendeu a inexistência do dever de indenizar. Pediu a 

improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, na eventualidade de haver 

condenação, pela observância da proporcionalidade e da razoabilidade na 

fixação do quantum indenizatório. Réplica sob ID 14622812, rechaçando 

as teses defensivas. Deferida a realização de prova grafotécnica para 

constatar a veracidade da assinatura aportada no contrato (ID 18592415). 

A requerida discordou da proposta de honorários periciais coligida sob ID 

20805683 e afirmou que não localizou a cópia original do contrato (ID 

22838790), pedindo, ao final, o julgamento antecipado. O autor pediu o 

julgamento antecipado, entendo que devem ser presumidos como 

verdadeiros os fatos articulados na exordial em razão da não 

apresentação da via do contrato (ID 22983773). É o relato do essencial. 

Decido. Inicialmente, ante a impossibilidade de realização da prova 

grafotécnica, inviabilizada pela requerida pela não apresentação em juízo 

da via original do contrato, tal como requestado sob ID 20806256 pela 

empresa de perícias nomeada, resta preclusa esta prova, respondendo a 

requerida pela falta em relação ao ônus probatório. Por entender que 

outras provas não serão necessárias para a análise das pretensões 

autorais e conforme requerimento de ambas as partes, procedo ao 

julgamento imediato. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, 

por expressa previsão legal contida no §3º, do art. 3º, do CDC, a respeito 

das relações securitárias. Deste modo, aplica-se ao caso vertente o 

Código de Defesa do Consumidor, com todas suas regras e princípios 

norteadores. Assim, ante a verossimilhança das alegações autorais, 

aplico a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII do 

supracitado diploma legal. Ademais, mesmo que o requerente tenha 

alegado que não celebrou o contrato n.º 2654617 Applus com a 

seguradora requerida, foi atingido pelo evento danoso, equiparando-se a 

consumidor, conforme os arts. 2º, parágrafo único, 17 e 29 do CDC, 

também configurando a denominação de consumidor “bystander”, nos 

termos da jurisprudência: DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE 

EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS INDEVIDOS EM 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. Fato 

incontroverso. Relação de consumo. Consumidor por equiparação ou 

bystander. Incidência do art. 17 c/c 29 do CDC. Fraude perpetrada por 

terceiro. Irrelevância. Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima ou 

qualquer outra excludente de responsabilidade. Risco da atividade a ser 

suportado pelo fornecedor (art. 14 do CDC). Responsabilidade objetiva do 

Banco, com fulcro no risco da atividade. Inteligência da Súmula nº 479 do 

STJ. Dano moral configurado. Damnum in re ipsa. Indenização devida. 

Quantum indenizatório. Pretensões ao afastamento e à diminuição 

descabidas. Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Regra de equilíbrio. Extensão e consequência da 

injustiça. Aplicação da Súmula nº 326 do STJ. Consectários legais 

exclusivamente pela requerida. Sentença mantida. RITJ/SP, artigo 252. 

Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recurso não provido. (TJSP; 

APL 1006128-91.2015.8.26.0002; Ac. 10720593; São Paulo; Décima 

Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; 

Julg. 22/08/2017; DJESP 25/08/2017; Pág. 2208). Seguindo esta linha 

intelectiva, diante do caráter consumerista da relação, entendo que a 

responsabilidade da requerida é objetiva quanto aos danos decorrentes 

da prestação de seus serviços, consoante nossa legislação 

consumerista: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) Embora a seguradora requerida tenha 

apresentado contrato assinado, supostamente pelo autor (ID 13105279 - 

Pág. 25), este impugnou o documento, afirmando que há décadas aporta 

sua assinatura de forma diversa do contido em seu RG, pois passou a 

utilizar somente uma rubrica. Para respaldar suas alegações, o autor 
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trouxe aos autos sua carteira nacional de habilitação, vencida desde o 

ano de 2005, demonstrando a referida rubrica. Como a controvérsia a 

respeito da contratação dependeria da verificação da autenticidade da 

assinatura apresentada no contrato mencionado, foi determinada a 

realização de prova grafotécnica, como já relatado, todavia a parte ré 

informou que não localizou a via original do contrato (ID 22838790) e pediu 

o julgamento antecipado do feito. Sendo assim, com a inversão do ônus da 

prova, inclusive “ope legis”, pela aplicação do art. 14, do CDC, caberia à 

requerida demonstrar que não houve falha na prestação do serviço ou 

que há culpa exclusiva do autor ou de terceiros, fato que não se 

desincumbiu, exatamente porque inviabilizou a realização da prova 

pericial. Sucumbindo quanto ao seu ônus probatório e não podendo exigir 

do autor a produção de prova negativa, aliado também à comprovação do 

autor que em outros documentos sua assinatura é completamente 

diferente daquela contida no contrato, que apenas se equipara à sua 

carteira de identidade emitida há longa data (em 11/10/1971), é de rigor 

tomar como verossímeis os fatos narrados pelo autor na exordial, no 

sentido de que jamais celebrou qualquer contrato com a requerida. Assim, 

impositiva é a procedência do pedido de declaração da inexistência da 

contratação e de inexigibilidade dos pagamentos, com efeitos “ex tunc”. 

Trata-se de responsabilidade civil objetiva, inerente ao risco da atividade 

que exerce, sendo reconhecidamente defeituosa aquela que não fornece 

a segurança necessária que dela se espera (art. 14, § 1º, do CDC). A 

corroborar com esse entendimento, colaciono o seguinte julgado do STJ: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA 

DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. 

"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos 

causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por 

exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos 

mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12.9.2011). 2. O Tribunal de origem 

julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, a 

Súmula 83/STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de 

fato (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt 

no AREsp 1158721/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018) Evidenciada a conduta 

ilícita da ré, passo à análise sobre a existência do dano moral e material. 

No caso em liça, em que houve o desconto indevido em beneficio 

previdenciário sem contratação ou decorrente de contratação fraudulenta, 

entende-se que os danos morais são in re ipsa e independem de 

comprovação, pois decorrem do próprio ato ilícito praticado, haja vista que 

sua ocorrência, por si só, é capaz de gerar ofensa aos direitos de 

personalidade do consumidor que ficou privado da totalidade de seus 

rendimentos, reduzindo sua capacidade de arcar com as despesas já 

inseridas em seu orçamento, notadamente quando se infere que o 

benefício auferido à época da contratação do empréstimo girava em torno 

de R$ 629,00 (seiscentos e vinte e nove reais), consoante extrato sob ID 

13105252. Sobre o assunto, nos casos de descontos indevidos, 

decorrentes de empréstimos não contratados ou contratados de origem 

fraudulenta, os quais tem plena adequação ao presente caso, por 

analogia, transcrevo o voto do STJ proferido no Recurso Especial nº 

1.238.935 – RN, de relatoria da Eminente Ministra Nancy Andrihi: 

“Importante salientar, de início, que a caracterização do dano moral não 

reside exatamente na simples ocorrência do ilícito em si, de sorte que nem 

todo ato desconforme com o ordenamento jurídico enseja indenização por 

dano moral. Somente quando se puder extrair do cometimento do ato ilícito 

consequências que atinjam personalidade da pessoa, é que há de se 

vislumbrar dano moral indenizável. (...) Nesse sentido, salutar a doutrina 

de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil. 5ª Edição. 

São Paulo: Malheiros, 2004, p. 94), ao asseverar que o dano moral: ‘À luz 

da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade. (...) Se 

dano moral é agressão a dignidade humana, não basta para configurá-lo 

qualquer contrariedade. (...) Nessa linha de princípio, só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral, porquanto 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo’. Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral 

não pode ser feita por meio dos mesmos meios utilizados para a 

comprovação do dano imaterial. Por conseguinte, firmou-se, nesta Corte, o 

entendimento de que o dano moral é presumido (in re ipsa), ou seja, 

deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, 

comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg 

no Ag 742489/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Pauli Furtado (Desembargador 

Convocado do TJ/BA), DJe de 16/09/2009)’. Diante desses ensinamentos, 

tem-se que os danos morais, in re ipsa, decorrem daquelas situações em 

que resta evidente que a conduta ilícita do ofensor causa desconforto, 

sofrimento e abalo psíquico ao ofendido. Analisando os casos em que o 

desconto na folha de pagamento ou de benefício previdenciário decorre 

de um empréstimo não contratado, ou decorre de um contrato fraudulento, 

a jurisprudência dominante é no sentido de que os danos morais são 

presumidos e independem da comprovação do dano.”. (Destaquei). A 

jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios apontam na mesma 

direção, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. DESCONTO 

INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NEGATIVA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de ação declaratória de 

inexistência de débito apto a justificar o débito de parcelas em benefício 

previdenciário, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de 

vínculo contratual, por se tratar de prova negativa. - A cobrança indevida 

de quantia por meio de desconto em benefício previdenciário, referente a 

empréstimo não contratado pela parte Autora, é ato ilícito que enseja o 

dever indenizatório, bem como a restituição dos valores indevidamente 

descontados. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, para cuja 

configuração, portanto, bastante a prova da ocorrência do fato ofensivo. 

(TJ-MG - AC: 10439160036075001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data 

de Julgamento: 05/07/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/07/2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS EM CONTA 

CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FRAUDE EVIDENCIADA – 

RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO 

DA MEDIDA – AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – 

ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – 

DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE 

A CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DO 1º APELANTE CONHECIDO E 

DESPROVIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias 

(Súmula n° 479 do STJ). O fornecedor de serviços tem o dever de 

examinar atentamente os documentos de identificação de pretensos 

consumidores, de modo a evitar a ocorrência de fraudes. Demonstrados 

os descontos em conta corrente sem a devida comprovação de 

empréstimo entabulado pelo consumidor, deve a instituição financeira 

responder pelos danos morais decorrentes do procedimento, por defeito 

na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. O dano moral decorrente de desconto indevido de 

empréstimo em conta corrente de consumidor dispensa prova. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece 

ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido ao autor que é 

beneficiário de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação 

econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser 

indenizada, das circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios 
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da proporcionalidade e da razoabilidade.“ A correção monetária do valor 

da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” 

(Súmula nº 362 do STJ)“Contam-se os juros de mora desde a citação 

inicial.” (Art. 405. Do CC/2002) (N.U 0002101-33.2015.8.11.0024, 

APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) 

Dessa forma, concluo que a indenização deve ser fixada em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia que cumpre, com razoabilidade, a sua dupla 

finalidade, quais sejam a de punir pelo ato ilícito cometido, desestimulando 

futuras reiterações e, de outro modo, a de reparar a vítima pelo sofrimento 

moral experimentado. O dano material, por sua vez, está claro, 

consubstanciado em descontos de valores não autorizados pelo autor que 

perfaziam o montante de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), 

correspondente a 10 (dez) parcelas (fls. 30/36), ao tempoo do 

ajuizamento, sendo que referido quantum há de ser repetido em dobro, 

nos termos do que preceitua o art. 42, parágrafo único, do Código de 

Defesa do Consumidor. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados, in 

litteris: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO 

CONTRATADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AMORTIZAÇÃO SOBRE PARTE 

DOS RENDIMENTOS CREDITADOS A TÍTULO DE APOSENTADORIA. 

DESCONTO DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVA DE FATO 

IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. 

ÔNUS DO RÉU. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR A 

TÍTULO DE DANO MORAL QUE DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO IRRISÓRIA. 

MAJORAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. O 

desconto efetivado diretamente em folha de pagamento de aposentadoria, 

referente a contrato de empréstimo pessoal, a toda evidência não 

pactuado, gera dano moral, que deve ser fixado levando-se em 

consideração o dano experimentado e o porte do ofensor. Demonstrada a 

má-fé por aquele que efetiva os descontos indevidos, a restituição deve 

ser na forma dobrada. O requerimento de conversão do julgamento em 

diligência, para expedição de ofícios à instituição financeira que não 

integra a relação processual, mormente não formulado perante o juízo de 

primeiro grau, evidencia verdadeira inovação recursal. Precedentes do 

STJ e do TJRJ. Art. 557, § 1º-A, do CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO DA PARTE AUTORA NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DA 

PARTE RÉ (TJ-RJ -  APL 01379058820138190001 RJ 

0137905-88.2013.8.19.0001, Relator: DES. MARIA LUIZA DE FREITAS 

CARVALHO, Julgamento: 27/02/2014, Órgão Julgador: VIGÉSIMA 

TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Publicação: 16/04/2014). 

INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGLIGÊNCIA NA 

CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - 

DÉBITO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REPETIÇÃO EM DOBRO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO. Desconto de prestação de empréstimo não 

contraído, que recai sobre crédito decorrente de benefício previdenciário, 

enseja indenização por dano material e moral. A cobrança de valores 

relativos a serviços não contratados pelo consumidor impõe à instituição 

financeira sua devolução dobrada, na forma do artigo 42, parágrafo único, 

do Código de Defesa do Consumidor. A reparação moral, na hipótese 

resultante de procedimento irregular da instituição financeira, deve ser 

fixada com coerência, preservando-se os princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade. Primeiro recurso provido em parte, segundo recurso não 

provido. (TJMG, AC 100791000098973001, Rel. Des. Saldanha da 

Fonseca, 12ª Câmara Cível, j. 05/06/2013, p. 14/06/2013). Em face do 

exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos e extingo o processo com resolução de mérito, 

para o fim de: a) Declarar a inexistência de débito do demandante para 

com a ré, vez que não comprovada a contratação do seguro em tela; b) 

Condenar a seguradora ré a indenizar a autora à restituir, em dobro, os 

valores descontados indevidamente até o tempo do ajuizamento (R$ 

680,00), acrescidos das parcelas que foram descontadas no curso do 

procedimento, podendo ser liquidada esta condenação por meros cálculos 

aritméticos, com incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto 

indevido; c) Condenar o Banco réu a indenizar a autora pelos danos 

morais experimentados, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com 

juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação 

desta sentença (Súmula nº 362/STJ). Pela sucumbência recíproca, as 

custas e os honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa serão rateados, sendo devido 5% (cinco por cento) 

para cada patrono, ficando a parcela que recai sobre a parte autora 

suspensa devido à concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 27 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001567-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001567-21.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JOSE LUIZ 

CARDOSO Vistos, etc. Considerando o pagamento da obrigação, 

informado sob ID 27323888, com supedâneo no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, extingo o feito com resolução de mérito. Expeça-se alvará 

de levantamento dos honorários advocatícios depositados sob ID 

27323890 - Pág. 3, procedendo-se a transferência para a conta bancária 

indicada no petitório de ID 27323888. Sem custas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de 

janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000523-30.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANI SANTANA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000523-30.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: VIVIANI SANTANA DOS SANTOS Vistos, etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão aforada por BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de VIVIANI 

SANTANA DOS SANTOS, com embasamento em alienação fiduciária e nos 

termos do Decreto-Lei n. 911/69, do veículo descrito na exordial. Em razão 

da parte ré não ter sido procurada pela EBCT para a entrega da 

notificação extrajudicial e a consequente constituição em mora da 

devedora (ID 18123032 - Pág. 2), a parte autora trouxe aos autos edital de 

protesto (ID 18123035 - Pág. 1). Por entender que a notificação não 

entregue e o instrumento de protesto não são adequados para a 

comprovação da mora, foi determinada a emenda à exordial (ID 

18593174), com prorrogação do prazo em momento posterior, por 90 

(noventa) dias (ID 19117732). Através da petição de ID 19786917, 

requereu a autora a concessão de tutela de urgência e, subsidiariamente, 

a tutela de evidência, visando a declaração da “validade do instrumento 

notificatório através da carta registrada com retorno ‘não procurado’, 

seguida de instrumento de protesto”. É a síntese. Decido. A despeito do 

alegado, a atual redação do Decreto-Lei n. 911/69 não prevê a 

constituição da mora através do protesto, em razão da modificação da 

redação do §2º, do art. 2º, pela Lei nº 13.043/2014. Atualmente, preconiza 

o dispositivo que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”. Pela exegese extrai-se que a comprovação 

da mora exige o recebimento da correspondência, ainda que por pessoa 

diversa do destinatário, o que não ocorreu no caso em tela. Não obstante, 

o instrumento de protesto, mormente quando realizado na modalidade 

editalícia, como se procedeu (ID 18123035), somente prestará para a 

comprovação da mora quando demonstrado pela parte interessada que 

esgotou todas as possibilidades de localização da parte devedora. Neste 

tocante, apenas foi juntada nova correspondência, não entregue sob o 
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argumento de que a parte ré “não foi procurada”, diligência que apenas 

repetiu a tentativa anteriormente frustrada. Sendo assim, não comprovada 

a mora, não há probabilidade do direito que justifique pronunciamento 

judicial no sentido de que os documentos até então aportados aos autos 

são hábeis a comprovar a mora da parte devedora, pressuposto essencial 

à constituição e ao desenvolvimento válido e regular das ações de busca 

e apreensão fundamentadas no Decreto-Lei n. 911/69. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO NÃO 

PROCURADO. MORA. CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. I Nas 

ações de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da 

constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. II 

Para a constituição do devedor em mora, além da comprovação de 

encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato, 

necessária é a prova do seu efetivo recebimento, o que inocorre quando a 

informação do aviso de recebimento atesta "não procurado". III 

Evidenciado que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço 

do devedor, sendo realizado protesto por edital quando não esgotadas as 

possibilidades de localização daquele, imperiosa é manutenção da 

sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto 

processual para a ação de busca e apreensão. RECURSO NÃO PROVIDO. 

(Classe: Apelação,Número do Processo: 0503953-55.2015.8.05.0039, 

Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, 

Publicado em: 20/03/2019 ) (TJ-BA - APL: 05039535520158050039, 

Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data 

de Publicação: 20/03/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE 

DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 525 DO CÓDIGO CIVIL E 

ART. 15 DA LEI N. 9.491/97. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

PROTESTO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE FORAM 

ESGOTADAS AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 

NEGATIVA DE PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70077113082, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 

09/08/2018). (TJ-RS - AI: 70077113082 RS, Relator: Angela Terezinha de 

Oliveira Brito, Data de Julgamento: 09/08/2018, Décima Terceira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/08/2018) 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA -NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO 

CONTRATO - RÉU NÃO PROCURADO - INVALIDADE DO ATO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. Patente a mora, e tendo a financeira cumprido os ditames 

legais, expedindo notificação para o endereço declinado pelo réu no 

contrato, não pode esta ser considerada válida, vez que não recebida. É 

desnecessária a assinatura de próprio punho do devedor no recebimento 

no aviso, mas a notificação precisa ser recebida. In casu, considerando 

que a notificação não foi recebida após as tentativas de entrega, 

constando a anotação "não procurado", inviabilizando-se a pessoal 

notificação do réu, correta a r. decisão agravada. (TJ-SP 

20988113420188260000 SP 2098811-34.2018.8.26.0000, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 12/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 12/06/2018) APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E 

APREENSÃO - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA "NÃO PROCURADO" - 

IRREGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA - CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS 

DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. 

- O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 autoriza que a comprovação da 

mora do devedor seja realizada por meio de notificação extrajudicial ou 

pelo protesto do título, sendo suficiente para tal finalidade o protesto 

realizado de forma regular, desde que comprovada a intimação do 

devedor. 2. Tendo em vista que a correspondência foi devolvida com a 

informação "não procurado", não resta demonstrada, in casu, a regular 

constituição em mora do devedor. 3. Se a parte autora, devidamente 

intimada para emendar a inicial, não comprovou a regular constituição em 

mora do devedor, impõe-se a manutenção da extinção do processo, por 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. (TJ-MG - AC: 10708160027072001 MG, Relator: José 

Arthur Filho, Data de Julgamento: 07/11/2017, Câmaras Cíveis / 9ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2017) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA CONTRA 

REVOGAÇÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR 

EM MORA. FRUSTRAÇÃO DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO CONTRATO. NÃO PROCURADO. 

PROTESTO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. Mostra-se válida a notificação 

extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e 

com aviso de recebimento, mesmo que não seja por ele assinado o AR 

respectivo. 2. Não tendo sido a correspondência entregue, sob alegação 

de "não procurado", cabe ao credor diligenciar no esgotamento das 

tentativas voltadas à notificação e cientificação do devedor, antes de 

proceder-se ao protesto do título e intimação respectiva pela via editalícia. 

3. Ausente a prova de que o devedor está em local incerto e não sabido, o 

protesto por edital mostra-se inválido .Agravo de instrumento conhecido e 

desprovido. Decisão mantida. (TJ-GO - AI: 05980307220188090000, 

Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 25/06/2019, 3ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ de 25/06/2019) Pelas mesmas razões, 

conforme amparo legal e judicial esposado, igualmente incabível a 

concessão da tutela de evidência em caráter liminar, porquanto as provas 

trazidas não são hábeis a respaldar as alegações autorais, tampouco 

possuem respaldo em recursos repetitivos ou súmula vinculante vigente, 

que não tenha sido superada (overruling). Também não se pode aguardar 

a resposta do réu, quando a hipótese do inciso IV do art. 311 poderia se 

concretizar, pois, como já fundamentado, a mora é pressuposto essencial 

à constituição da ação, sem o qual não é cabível seu processamento, 

sendo imperativo o indeferimento da petição inicial. Desta feita, indefiro as 

tutelas de evidências requestadas. Ante o exposto, pela não 

comprovação da mora e pela consequente ausência de pressuposto 

processual essencial, não comprovado apesar da determinação de 

emenda à inicial em duas oportunidades, com fulcro no art. 321, caput e 

parágrafo único, art. 330, IV, e art. 485, I, do CPC, indefiro a petição inicial. 

Sem custas e honorários. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de 

janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002541-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA FERREIRA DAVID DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002541-24.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: ILZA FERREIRA DAVID DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. ILZA FERREIRA DAVID DE 

SOUZA ajuizou AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Aduz, em síntese, que seu 

falecido marido era trabalhador urbano, figurando como segurado 

obrigatório, pelo que, em virtude da presunção da dependência financeira, 

postulou o benefício de pensão por morte daquele. A inicial veio instruída 

com documentos. Citada, a autarquia previdenciária apresentou 

contestação sob ID 21440029, alegando, preliminarmente, a prescrição. No 

mérito, postulou a improcedência da ação. Réplica sob ID 27454419, na 

qual a autora defende É o relatório. Decido. A pensão por morte é 

benefício previdenciário pago aos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, conforme previsão do art. 201, V, da Constituição 

Federal de 1988. Analisando os dispositivos infraconstitucionais que 

regem a matéria (arts. 16, 26 e 74 da Lei nº 8.213/91), conclui-se que 

aludido benefício demanda o preenchimentos das seguintes condições: a) 

existência do óbito; b) qualidade de segurado do falecido; c) condição de 

dependente da parte autora em relação ao de cujus; d) se for o caso, 

comprovação de dependência econômica. A certidão de óbito está juntada 

sob ID 20705727, apontando o falecimento de Claudemir Moreno de Souza 

em 23.08.2018. A qualidade de segurado do falecido, todavia, não restou 

comprovada. Ainda que a contestação apresentada pelo INSS se refira a 

pensão por morte de trabalhador rural, fazendo com que boa parte de 

seus argumentos não guardem adequação à presente demanda, no âmbito 

administrativo a autarquia negou o benefício devido à perda da qualidade 

de segurado. Com efeito, o último recolhimento individual realizado pelo 
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falecido foi efetuado quanto à competência de dezembro de 2016 (ID 

20705732 e 21440029 - Págs. 37 e 42), que, considerado o período de 

graça de 12 (doze) meses, ensejou a perda da qualidade de segurado em 

janeiro de 2018. Frise-se que os recolhimentos estavam sendo realizados 

como contribuinte individual, de forma voluntária, pelo que, o atraso no 

pagamento das parcelas, responde o próprio contribuinte. Portanto, resta 

evidente nos autos que o pagamento efetuado em 29/08/2017 

correspondeu à competência do mês de dezembro de 2016 (ID 21440029 - 

Pág. 42), e, por isso, os argumentos da autora de que a manutenção da 

qualidade de segurado se estendeu até setembro de 2018 não merecem 

guarida. Com a inequívoca perda da qualidade de segurado, é de rigor o 

julgamento improcedente da pretensão autoral. Nessa trilha jurídica: 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. 1. Para a concessão do benefício de pensão por morte 

devem ser comprovadas a qualidade de dependente, nos termos da 

legislação vigente à época do óbito, e a qualidade de segurado do 

falecido, ou, independentemente da perda da qualidade de segurado, o 

preenchimento dos requisitos para concessão de qualquer aposentadoria. 

2. A perda da qualidade de segurado constitui óbice à concessão do 

benefício de pensão por morte. 3. Apelação desprovida. (TRF-3 - Ap: 

00005173220144036131 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 03/07/2018, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/07/2018) Em razão da 

perda da qualidade de segurado, igualmente não há a alegada 

probabilidade do direito a sustentar a concessão do pedido provisório, 

que, igualmente, deve ser indeferido. Em face do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial de concessão de pensão por morte à 

autora, pela ausência de comprovação da qualidade de segurado do 

instituidor, e extingo o feito, com resolução de mérito. Condeno a autora 

nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados, com supedâneo no art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, cuja execução deverá observar o 

disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser a vencida beneficiária da Justiça 

Gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004067-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANASES TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004067-60.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MANASES TRINDADE REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação de concessão de 

benefício assistencial aforada por MANASES TRINDADE contra o INSS, em 

razão de alegar ser mental e totalmente incapaz, devido ao diagnóstico de 

esquizofrenia paranoide (CID10 F20.0), para “discernir e expressar sua 

vontade real”. Devido a alegada incapacidade total, a decisão de ID 

16522045 determinou a emenda à petição inicial para que o autor se 

fizesse representado, sob pena de indeferimento da petição inicial A parte 

autora requereu a dilação do prazo para a regularização da 

representação e, subsidiariamente, a realização de audiência de 

justificação, para que seja constatado que, quando medicada, a parte 

autora tem capacidade de expressar sua vontade (ID 17068904). Deferida 

a dilação do prazo, foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a 

emenda (ID 17191807), contudo a parte autora manteve-se inerte, como 

certificado sob ID 27042242). É a síntese. Decido. Nos termos do art. 321, 

do CPC, verificando o magistrado o não preenchimento de pressupostos 

essenciais à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do 

processo, deve ser oportunizado à parte autora a correção do vício que 

impede o início da marcha processual. Pelo relatado, foram indicadas as 

formas de correção da postulação, todavia, devidamente intimada, a parte 

autora quedou-se inerte, não tornando possível o recebimento feito. Desta 

feita, não há outra sorte senão, nos termos do art. 321, §1º, do CPC, 

indeferir a petição inicial. Ante o exposto, com fulcro no art. 321, §1º, e 

art. 485, I, ambos do CPC, indefiro a petição inicial. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001173-77.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. D. S. (AUTOR(A))

M. E. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - 002.494.701-60 

(REPRESENTANTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS MARCELO VIEIRA DA SILVA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de 

seu Procurador, para que compareça nesta Secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, para assinar/retirar o Termo de Guarda Definitiva.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114152 Nr: 2607-94.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josane Nora da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Caroline de Oliveira Florêncio - OAB:OAB/MT 

10467

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

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

Advogados, para retirar a Certidão de Crédito nº 01/2020 nesta 

Secretaria, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125002 Nr: 2372-93.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Grecco, Edite Soares Grecco

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

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:, ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA 

ARAUJO DA SILVA - OAB:8341

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

OAB:84441/SP

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre a habilitação dos herdeiros da Parte 

Autora às Fls. 156/183, no prazo de 5 (cinco) dias, ao teor do Art. 690 do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105584 Nr: 824-04.2013.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José Mesnerovicz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiana Transportes Ltda, Helio Jose 

Scheiders, Coriolano Transportes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanuza Marcon Matheus 

Silvério - OAB:12.762/MT2

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

estes autos com o fito de: I) certificar, ante Decisão de Fls. 202/203 (DJE 

nº 10623), a tempestividade da manifestação da Parte Autora sob Fl. 204, 

do Curador Especial de Coriolano Transportes Ltda, bem como o decurso 

de prazo para a Parte Requerida Guiana Transportes Ltda e Helio Jose 

Scheiders; II) intimar as Partes para que digam, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, acerca das alegações da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso (Fls. 205/208).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66376 Nr: 5730-76.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdAC, AdAC

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 701, XVII da CNGC e Art. 346 do CPC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Executada, ora Apelada, para 

apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação nos moldes do 

Art. 1.010, §1º do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57217 Nr: 1805-09.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Campeão Neto, Luzinete Batista de 

Oliveira Campião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barella - 

OAB:20342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

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

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

Advogados, para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão ao teor do Art. 921, III, 

§§ 1º e 2º do CPC.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-51.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MURIEL DA SILVA FOLLI PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI SAMUEL PEREIRA OAB - SP193482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000293-51.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MURIEL DA 

SILVA FOLLI PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIDNEI SAMUEL 

PEREIRA POLO PASSIVO: LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRES AGUERO PINHEIRO (REQUERENTE)

SO O SENHOR E DEUS MISSOES E ENCONTROS DE PROFETAS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de 

julho de 2019, às 17:00 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula - 

39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRES AGUERO PINHEIRO (REQUERENTE)

SO O SENHOR E DEUS MISSOES E ENCONTROS DE PROFETAS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de 

julho de 2019, às 17:00 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula - 

39.467

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002049-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLEN BERTONCELLO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLEN BERTONCELLO DE CARVALHO OAB - PR29651 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo intimação do patrono da parte autora para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13 de 

Setembro de 2017, às 17:00 horas. Érica Mara Dias Mat.: 34.393

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002049-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLEN BERTONCELLO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLEN BERTONCELLO DE CARVALHO OAB - PR29651 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002049-03.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE APARECIDO 

DE CASTRO EXECUTADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO 

DE ASSIS Vistos. Tendo em vista o retorno dos autos da Turma Recursal 
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ID nº 27464966 e 27464967, RETIFIQUE-SE a autuação do processo a fim 

de constar como credora a advogada subscritora da petição de Id nº 

23008968 e como parte devedora José Aparecido de Castro. INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Consigno que, interpostos 

embargos/impugnação ao cumprimento de sentença e julgados 

improcedentes, o devedor arcará com as custas processuais, nos termos 

do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da Lei nº 9.099/95. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 16 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002510-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MARTIN MAZUREK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 30 DE 

JULHO de 2019, às 14h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004819-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CAMPOS FILLES LOTFI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA CAMPOS FILLES LOTFI OAB - MS11755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI OAB - MG158267 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004819-95.2019.8.11.0007 INTERESSADO: RITA CAMPOS 

FILLES LOTFI REQUERIDO: DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI Vistos. Tendo em 

vista a justificativa apresentada, cancelo a audiência designada para esta 

data e determino a designação de nova data para realização de audiência 

de conciliação, nos termos da decisão anterior (Id nº 28384202). 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de janeiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002510-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MARTIN MAZUREK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração apresentados no ID nº 

28431097, foram interpostos tempestivamente. Certifico ainda, que 

procedo a intimação da parte autora/embargada, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003925-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR CALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SALOMAO CASARIN OAB - MT16608/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato 

Grosso - ID nº 25668777, foram interpostos tempestivamente. Certifico 

que procedo a intimação do embargado/exequente, para, em 10 (dez) 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004819-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CAMPOS FILLES LOTFI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA CAMPOS FILLES LOTFI OAB - MS11755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI OAB - MG158267 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2020, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001056-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DURSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 30 de abril 

de 2019, às 15:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003008-03.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON LEMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003008-03.2019.8.11.0007. REQUERENTE: NEUTON LEMOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 
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audiência. Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA em desfavor de SUDAMERICA CLUBE 

DE SERVICOS, onde a parte autora aduz em apertada síntese, que vem 

sofrendo descontos indevidos em seu benefício beneficiário por ordem da 

empresa reclamada. Sustenta que jamais contratou qualquer empréstimo 

com esta, pugnando ao final pela declaração de inexistência de débitos, 

bem como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento intitulado “autorização de débito” colacionado à 

contestação traz assinatura absolutamente divergente da assinatura 

constante nos documentos pessoais da parte autora. Assim, verifico que 

a reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse 

minimamente a contratação aos serviços. Se se veicula fato negativo, a 

incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo 

pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, 

deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e 

não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi 

non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada não honrou com seu 

dever de prestar um serviço de forma eficiente, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais 

danos experimentados de forma injusta. Em situação análoga, alguns 

tribunais pátrios vêm firmando o seguinte entendimento, a exemplo do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO 

SALÁRIO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

CONFIGURADO. A inexistência de comprovação de autorização contratual 

para a realização dos descontos, acrescida do fato de a dedução ter 

subtraído todo o salário da conta bancária da autora, configuram conduta 

ilícita, apta a causar danos de ordem patrimonial, os quais merecem a 

devida compensação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00138830520108260506 SP 0013883-05.2010.8.26.0506, Relator: Alberto 

Gosson, Data de Julgamento: 25/05/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/05/2015)” Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a parte reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa em 

relação ao serviço oferecido frustram a relação de consumo e de 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade financeira da parte 

reclamante, bem como jurisprudência que me orienta, revela-se razoável o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do 

indébito é no caso de engano justificável, o que não vislumbro no presente 

caso, vez que a empresa ré não adotou as cautelas necessárias para 

evitar ocorrência de fraude em suas operações bancárias, sem observar 

os deveres mínimos de cuidado ao checar as assinaturas nos 

documentos apresentados para abertura dos empréstimos em nome da 

parte autora. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 2.191,79 (dois mil cento e 

noventa e um reais e setenta e nove centavos), que foram descontados 

mensalmente e indevidamente de seu benefício previdenciário, ao qual 

deverão ser devolvidos em dobro, devidamente atualizados. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de: a) 

DECLARAR inexistente a relação jurídica correspondente ao contrato de 

seguro de vida em questão objeto dos autos, para determinar a 

suspensão dos valores descontados pela requerida do benefício da 

requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta 

decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; 

b) CONDENAR a empresa reclamada a restituir o valor de R$ 2.191,79 

(dois mil cento e noventa e um reais e setenta e nove centavos), em 

dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do primeiro 

desconto e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

incidir a partir da citação; c) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar 

indenização por danos morais ocasionados à parte Reclamante no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso-primeira cobrança indevida (art. 398 do CC) 

e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). DECLARO extinto o processo, com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003048-82.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN MEIRA AVILA MORAES OAB - MG81751 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 29 de 

Agosto de 2019, às 14h40min, bem como da LIMINAR INDEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PAULO ZAURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURI BARBOZA JOAQUIM (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 22 de 

Maio de 2019, às 13h20min.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003172-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CANTONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP128462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003172-02.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ CANTONI 

EXECUTADO: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Vistos. 

DEIXO de analisar o pedido do devedor de Id nº 27314900 de 

desconstituição da penhora sob o faturamento da empresa executada, eis 

que no presente caso não foi deferido tal pleito, mas sim o pedido 

formulado pelo credor de penhora dos recebíveis via boleto bancário na 

proporção de até 10% (dez por cento) do faturamento até atingir o limite 

do valor exequendo. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de 

janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003172-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CANTONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP128462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003172-02.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ CANTONI 

EXECUTADO: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Vistos. 

DEIXO de analisar o pedido do devedor de Id nº 27314900 de 

desconstituição da penhora sob o faturamento da empresa executada, eis 

que no presente caso não foi deferido tal pleito, mas sim o pedido 

formulado pelo credor de penhora dos recebíveis via boleto bancário na 

proporção de até 10% (dez por cento) do faturamento até atingir o limite 

do valor exequendo. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de 

janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004108-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TOLARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004108-90.2019.8.11.0007 REQUERENTE: PAULO 

TOLARDO REQUERIDO: DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A., 

BANCO BRADESCO Vistos. Em analise detida dos autos, sobretudo do 

petitório de ID n° 26262057, DEFIRO o pedido de nova tentativa de citação 

do requerido DMS PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. Desta feita, 

PROCEDA-SE a citação no endereço apresentado em petitório de ID n° 

26262057, qual seja, Avenida Engenheiro Billings, nº 1729, Sala A, Edifício 

31, CEP.: 05.321-010, Bairro Jaguare, no Município de São Paulo - SP. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 28 de janeiro de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-13.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 04 de 

Março de 2020, às 15h40min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004108-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TOLARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31 de 

Outubro de 2019, às 15:00horas, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004108-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TOLARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31 

de Outubro de 2019, às 15:00horas, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002473-74.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. V. B. CASADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSANA BUOSI (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 12 de 

Novembro de 2019, às 13h20min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010021-07.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO REBUSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010021-07.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: FERNANDO 

REBUSSI EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP Vistos. Tendo em vista que o executado não apresentou embargos 

apesar de intimado da penhora, DEFIRO o pedido formulado pelo credor no 

ID Num. 26554634 no que tange à designação de leilão judicial para 

alienação dos bens móveis penhorados no ID Num. 25631596, o qual se 

realizará de acordo com o Regulamento da Central de Leilão Judicial da 

Comarca de Alta Floresta. Considerando que o valor dos bens penhorados 

é inferior a sessenta salários mínimos, os bens serão alienados em uma 

única praça, nos termos do Enunciado nº 79 do FONAJE. Designada data 

para realização do leilão judicial, intimem-se, de acordo com o disposto no 

artigo 889 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 16 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010021-07.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO REBUSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010021-07.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: FERNANDO 

REBUSSI EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP Vistos. Tendo em vista que o executado não apresentou embargos 

apesar de intimado da penhora, DEFIRO o pedido formulado pelo credor no 

ID Num. 26554634 no que tange à designação de leilão judicial para 

alienação dos bens móveis penhorados no ID Num. 25631596, o qual se 

realizará de acordo com o Regulamento da Central de Leilão Judicial da 

Comarca de Alta Floresta. Considerando que o valor dos bens penhorados 

é inferior a sessenta salários mínimos, os bens serão alienados em uma 

única praça, nos termos do Enunciado nº 79 do FONAJE. Designada data 

para realização do leilão judicial, intimem-se, de acordo com o disposto no 

artigo 889 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 16 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011132-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8011132-55.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ANTONIO 

TAVARES EXECUTADO: ELIAS BARBOSA DA SILVA Vistos. Trata-se de 

pedido formulado pela parte exequente reiterando pedidos anteriormente 

feitos relativos à consulta aos sistemas BacenJud, Renajud, Infojud, bem 

como relativos à expedição de ofícios ao INDEA e JUCEMAT e, por fim, de 

penhora de bens do cônjuge do executado. Analisando o processo, 

verifica-se que a consulta de ativos via sistema BacenJud e Renajud 

ocorreu duas vezes, sendo constatada a inexistência de bens. De igual 

forma, foi tentada a penhora de bens que guarnecem a residência, a qual 

também restou infrutífera. Com relação aos pedidos relacionados ao 

Infojud, expedição de ofícios ao INDEA e JUCEMAT, consta nos autos 

decisões indeferindo tais pedidos por serem incompatíveis com os 

princípios norteadores dos Juizados Especiais. Por certo, o rito dos 

Juizados Especiais orienta-se pelos princípios informadores da celeridade, 

simplicidade, informalidade, economia processual (art. 2º da Lei 9.099/95), 

razão pela qual compete-lhes o processamento e julgamento de causas de 

menor complexidade. Diante dos critérios norteadores acima delineados, 

verifica-se que algumas situações processuais podem sofrer limitações, 

dentre elas a busca de bens passíveis de penhora da parte executada, a 

qual não poderá ferir a simplicidade e celeridade. Conforme ensina a 

jurisprudência, “a escolha do Juizado é uma faculdade da parte autora, ou 

seja, cabe a ela optar entre o Juizado e a Justiça tradicional para melhor 

atender seus interesses. E, ao optar pelos Juizados Especiais, a parte 

autora estará também optando pela inviabilidade de deferimento de 

medidas previstas na Lei Adjetiva e não presentes na Lei n.º 9.099/95” 

(TJ-DF 07033759820198079000 DF 0703375-98.2019.8.07.9000, Relator: 

ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 16/10/2019). A 

orientação jurisprudencial, ora referenciada, representa caso concreto 

similar ao dos presentes autos, em que foi demonstrado inconformismo da 

parte com o indeferimento da reiteração de pesquisas em sistemas 

eletrônicos e expedição de ofícios a órgãos da administração pública, 

motivo pelo qual transcrevo integralmente a ementa: “JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. 

DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO DA PESQUISAS INFRUTÍFERAS JÁ 

REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO 

FINANCEIRA DO DEVEDOR. SUSPENSÃO CNH. INEFETIVIDADE. 

PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LEI Nº 9.099/1995. DECISÃO MANTIDA. 

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de 

instrumento interposto pela parte agravante contra decisão monocrática 

que indeferiu os pedidos de penhora BACENJUD, RENAJUD, de pesquisa 

de endereço via órgãos oficiais e de suspensão da CNH da parte 

agravada. Defende, em síntese, necessidade do conhecimento do recurso 

para reformar a decisão do juízo a quo, para deferir os pedidos 

elaborados acima (ID 10492569). II. Recurso próprio e tempestivo. As 

contrarrazões não foram apresentadas (ID 11483131). III. O rito dos 

Juizados Especiais orienta-se pelos princípios informadores da celeridade, 

simplicidade, informalidade, economia processual (art. 2º da Lei 9.099/95), 

razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de 

menor complexidade. IV. Consoante dispõe o art. 921, § 3º, do CPC, a 

execução será desarquivada para prosseguimento se encontrados bens 

penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor. V. No 

processo em análise, razoável a exigência que indeferiu a renovação da 

pesquisa BacenJud, de indicação concreta de bens para retomada da 

execução, pois não há qualquer elemento que permita concluir pela 

modificação da situação econômica da parte agravada, além do que as 

pesquisas já realizadas restaram infrutíferas. Devem ser demonstrados 

indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente 

para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de 

responsabilidade do credor, demonstrando a efetiva existência de bens 

que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser 

autorizada indiscriminadamente tais consultas. O mero decurso de tempo 

entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é 

insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. VI. A 

reiteração do pedido de oficiar a órgãos oficiais e ao DETRAN-DF para 

indicar automóvel no nome da parte agravada, não atende ao princípio da 

razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na sua situação 

econômico-financeira, uma vez que já realizado tal procedimento. VII. 

Correta a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH da parte 

agravada, posto a pouca efetividade ou até mesmo total inefetividade da 

medida para o seu adimplemento. VIII. Sem prejuízo do disposto, faculta-se 

à parte exequente promover nova execução, quando puder indicar bens 

da executada passíveis de constrição judicial, com o fim de haver seu 

crédito ou requerimentos que se mostrem úteis aos fins do presente 

estágio processual. IX. A escolha do Juizado é uma faculdade da parte 

autora, ou seja, cabe a ele optar entre o Juizado e a Justiça tradicional 

para melhor atender seus interesses. E, ao optar pelos Juizados 

Especiais, a parte autora estará também optando pela inviabilidade de 

deferimento de medidas previstas na Lei Adjetiva e não presentes na Lei 

n.º 9.099/95. X. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão 

monocrática mantida. Condeno a parte agravante ao pagamento das 

custas, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça 

deferida. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de 

contrarrazões. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante 

disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07033759820198079000 

DF 0703375-98.2019.8.07.9000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 
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Data de Julgamento: 16/10/2019, Segunda Turma Recursal, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 21/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Assim, INDEFIRO os pedidos de reiteração de consulta aos sistemas 

BacenJud, Renajud e Infojud, bem como o pedido relativos à expedição de 

ofícios ao INDEA e JUCEMAT. Quanto ao pedido de penhora de bens do 

cônjuge, entendo que, de igual forma, não merece acolhimento, tendo em 

vista a ausência de comprovação de que os supostos bens pertencentes 

ao cônjuge respondem pela dívida objeto da execução. De outro norte, 

acolho o pedido de dilação de prazo formulado pela parte exequente, 

devendo a parte exequente manifestar nos autos eletrônicos em 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de 

janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-13.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000205-13.2020.8.11.0007 AUTOR: CLAUDEMIR DA 

FONSECA REU: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de pedido de tutela 

provisória objetivando compelir o requerido a promover a devolução de 

valor descontado indevidamente proveniente de salário que alega ter sido 

retido integralmente em conta bancária para pagamento de empréstimo. 

Pois bem. O artigo 294 do CPC prevê que a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que será concedida, 

dentre outras hipóteses, quando a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, e quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção dos artigos 300 e 

311 do CPC. No caso em tela, restam demonstrados os elementos da tutela 

provisória legalmente previstos. A parte autora comprovou 

documentalmente que é correntista do banco requerido, bem como, possui 

empréstimos formalizados junto ao banco, que totalizam o valor de R$ 

376,55 (trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco reais) ao 

mês. Afirma que referidos empréstimos foram realizados no mês de 

novembro/2019 e que os descontos deveriam iniciar-se em 04 de 

dezembro de 2019, o que não ocorreu. Aduz que no mês seguinte (janeiro 

de 2020) teve todo seu salário descontado indevidamente pelo banco, 

totalizando a quantia de R$ 2.398,00 (dois mil, trezentos e noventa e oito 

reais). Pela análise dos extratos bancários apresentados no processo, é 

possível verificar a veracidade dos descontos efetuados no mês de 

janeiro na conta bancária do autos. Ademais, a partir dos contratos de 

empréstimo Cédula nº 383.702.550 (Id n° 28214717) e o Instrumento 

particular de confissão de dívida e outras avenças (Idnº 28214718), é 

possível constatar o valor das parcelas devidas pelo autor. 

Independentemente de o valor retido ser ou não ser devido, o fato é que a 

retenção integral de verba salarial pelo banco requerido não se mostra 

razoável, sendo tal ato contrário à legislação e ao entendimento 

jurisprudencial acerca do tema. A Constituição Federal dispõe sobre a 

proteção do salário no art. 7°, inciso X, estabelecendo, inclusive, que a 

retenção dolosa é considerada como prática criminosa. O entendimento 

jurisprudencial do Estado de Mato Grosso está em consonância com a 

proteção salarial conferida pela legislação, indicando como razoável a 

limitação em 30% (trinta por cento) da retenção salarial em casos 

semelhantes. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – DETERMINAÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 

(QUINHENTOS REAIS) – CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIAS PARA 

RESTITUIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IDONEIDADE DOS DESCONTOS 

FIRMADOS EM CONTA DO AGRAVADO – DÉBITOS REFERENTES A 

ANTECIPAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FACE A NÃO 

EFETIVAÇÃO DA RESTITUIÇÃO – AGRAVADO QUE “CAIU EM MALHA 

FINA” – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO TOTAL DA VERBA SALARIAL 

EM RAZÃO DO SER CARÁTER ALIMENTAR – VIABILIDADE DE 

DESCONTOS MENSAIS EM PERCENTUAL MÁXIMO DE 30% (TRINTA POR 

CENTO) – FINALIDADE DE GARANTIR A MANUTENÇÃO DO AGRAVADO E 

SUA FAMÍLIA – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO NO PRAZO 

ASSEVERADO PELO JUÍZO – PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA 

MINORAR A MULTA DIÁRIA. Mostra-se incontroversa a viabilidade de 

desconto em verba salarial, desde que haja o comprometimento 

decorrente de ato de liberalidade do correntista que antecipou a restituição 

de imposto de renda e a restituição não foi paga, vez que ele “caiu na 

malha fina”, todavia, tal desconto não pode se dar na totalidade da verba 

salarial percebida, eis que faria com que o Agravado não pudesse arcar 

com as despesas mínimas para sua subsistência e de sua família, de 

modo que se mostra prudente que o desconto se efetive em patamar 

máximo de 30% (trinta por cento) até que seja quitado o débito.” (N.U 

1011604-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) “SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Nº 1011846-87.2018.8.11.0000 AGRAVANTE: SANDRA MARIA BARBOSA 

DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão 

interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de 

Colniza/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de 

Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais nº 

0003683-14.2018.811.0105 (Código 91646), indeferiu a tutela de urgência 

e manteve bloqueado o salário da Agravante em favor da Instituição 

Bancária Agravada. Inconformada, a Recorrente aduz que o salario é 

impenhorável e, portanto, a retenção integral do seu salário para fins de 

adimplemento de empréstimo contratado com o Banco Agravado é ilegal. 

Forte nesse argumento, pugna pelo efeito ativo para que o Banco seja 

compelido a restituir imediatamente o salário retido na sua conta bancária. 

E, no mérito, pelo provimento do recurso para reforma da decisão 

hostilizada. É o relatório. DECIDO. O Recurso comporta recebimento como 

Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa na hipótese prevista no 

artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos 

necessários para sua análise e conhecimento. Como é cediço, o artigo 

1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá 

conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de 

tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada 

à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de 

afetar o resultado útil do processo. Nesse contexto, é vedado nos 

estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito 

discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes 

os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais 

sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do 

CPC). Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José 

Miguel Garcia Medida elucida que para o deferimento do pedido liminar “a 

parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in 

Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed. Revista dos Tribunais, p. 

498). Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, 

vejo que é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência 

desses pressupostos. Com efeito, em que pese o artigo 833 do Código de 

Processo Civil estabelecer o rol dos bens impenhoráveis, entendidos como 

aqueles bens que em nenhuma hipótese responderão pela satisfação da 

dívida, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de 

impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar parte da 

remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, 

preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua 

família ( REsp 1658069/GO , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Nessa toada, inobstante 

a confirmação da Recorrente de que está inadimplente com parcelas do 

empréstimo firmado com o Agravado, verifica-se que a retenção de todo o 

seu salário não pode prevalecer, razão pela qual a reforma da decisão 

hostilizada se faz necessária, de imediato por meio do efeito ativo. Diante 

do exposto, defiro em parte o efeito ativo e determino que a retenção em 

favor do Agravado seja de apenas 30% (trinta por cento) do salário 

creditado na conta da Agravante (n.º 1.355-2, agência 8230-9), devendo 

ser restituído à Recorrente o saldo remanescente, isto é, 70% (setenta por 

cento) do valor, incontinenti . Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se 

para contraminuta. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de outubro de 2018. DES.ª 
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C L A R I C E  C L A U D I N O  D A  S I L V A  R e l a t o r a . ”  ( N . U 

1011846-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 17/10/2018). Assim, por 

estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento parcial da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA pleiteada para determinar que o 

requerido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova a restituição do 

valor excedente à parte autora, isto é, R$ 1.644,90 (um mil, seiscentos e 

quarenta e quatro reais e noventa centavos), do valor descontado em 

06/01/2020 e 20/01/2020. Fixo multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) para o caso de descumprimento da presente decisão 

pelo requerido. INTIMEM-SE. Após, aguarde-se a realização da audiência 

de conciliação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de janeiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-60.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA CAVALHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DELLA GIUSTINA OAB - MT26241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORESTA TINTAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000273-60.2020.8.11.0007 REQUERENTE: FERNANDO DA 

SILVA CAVALHER REQUERIDO: FLORESTA TINTAS LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória de urgência, a 

retirada do nome da parte requerente do cadastro de títulos protestados, 

sob a alegação de que é indevida. Em que pese a ausência do perigo da 

demora eis que o apontamento foi realizado em data muito anterior ao 

ajuizamento da presente ação, verifica-se, justamente através da data de 

apresentação do título, que a dívida encontra-se prescrita. Pois bem. O 

artigo 294 do CPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que na segunda hipótese será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, conforme dicção 

do artigo 311, inciso IV, do CPC. No caso em tela, restam plenamente 

evidenciados os elementos da tutela de evidência legalmente previstos, 

pois a parte requerente demonstrou, mediante prova documental, os fatos 

constitutivos de seu direito, especialmente a certidão do cartório indicando 

que o protesto do título foi efetuado em 06/01/2015, ou seja, há mais de 05 

anos. Assim, por estarem presentes, no caso em questão, os requisitos 

legais, o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA para determinar a suspensão do protesto do título que 

representa a relação jurídica discutida na presente demanda. No tocante 

ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança 

da alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. OFICIE-SE ao Cartório 

Extrajudicial competente. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer 

à audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 28 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003965-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003965-04.2019.8.11.0007. REQUERENTE: ARIADNE ALVES FEITOSA 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando 

os autos, verifico que a parte reclamada foi regularmente citada, mas não 

apresentou contestação no prazo legal (certidão de id 26017574), razão 

pela qual decreto sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de 

fato. Entretanto, impera constar que à revelia faz presumir verdadeiros os 

fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas 

não importa necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz 

verificar se o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se 

por possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 

revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato 

de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da 

ação. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA propostas por ARIADNE ALVES FEITOSA em face 

de AGEMED SAÚDE S/A, todos qualificados. Pois bem. No mérito, os 

pedidos autorais são procedentes, pois verifico que a autora juntou aos 

autos todos os documentos necessários a fim de comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito, notadamente com apresentação de contrato 

de plano de saúde com a reclamada, bem como demais documentos como 

comprovantes de pagamento dos boletos que corroboram com todas as 

alegações de sua inicial, cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso I do CPC. Neste passo, temos que o substantivo Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a reclamante, quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, acessando 

especialmente a parte compensatória da natureza do dano moral. Deixo de 

adotar a estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores 

evidências de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves 

no seio social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em 

consonância às circunstâncias do caso concreto e em estimativa 

condizente à firmada pela jurisprudência pátria. No que concerne aos 

danos materiais , tem-se que a parte autora desembolsou a quantia de R$ 

913,00 (novecentos e treze reais), em virtude dos valores gastos com 

serviços médicos hospitalares e outros que a reclamada não cumpriu. DA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, 

a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a única 

hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso de engano 

justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a empresa ré 

não se desincumbiu de efetuar cobranças abusivas das mensalidades em 

dissonância com o contrato de prestação de serviços médicos firmados 

com a parte autora. Assim, com base nos documentos e informações da 

parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 2.423,72 (dois mil 

quatrocentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos), que foram 

cobrados a mais e indevidamente de seu plano de saúde, ao qual deverão 

ser devolvidos em dobro, devidamente atualizados. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial da parte reclamante 

para o fim de: A) CONDENAR a parte reclamada, determinando o 

restabelecimento do plano de saúde nos moldes anteriormente já 

contratados pela Requerente - ARIADNE ALVES FEITOSA PLANO 

COLETIVO EMPRESARIAL – ACRESCIDOS DE 03 (TRÊS) DEPENDENTES, 

CONTRATO Nº 577586944, CÓDIGO ANS 33960-1, REGISTRO Nº 

478497179, NO VALOR DE R$ 678,44 (SEISCENTOS E SETENTA E OITO 
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REAIS E QUARENA E QUATRO CENTAVOS), no prazo máximo de 5 

(cinco) dias contados da ciência dessa decisão, sob pena de multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

e incorrer no cometimento do crime de desobediência; B) CONDENAR a 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). C) CONDENAR a empresa 

reclamada a restituir o valor de R$ 2.423,72 (dois mil quatrocentos e vinte 

e três reais e setenta e dois centavos), em dobro, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação. 

CONFIRMO a tutela de urgência concedida á id 24447782. DECLARO 

extinto o processo, com resolução do mérito. Intimem-se. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001988-74.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISULINA RODRIGUES DA ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1001988-74.2019.8.11.0007. INTERESSADO: ISULINA RODRIGUES DA 

ROSA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando 

os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Ante a 

ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

desfavor de BANCO PAN S.A, onde a parte autora aduz, em apertada 

síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício 

previdenciário por ordem da empresa reclamada. Sustenta que jamais 

manteve a relação jurídica com esta objeto dos descontos, pugnando ao 

final pela declaração de inexistência de débitos, bem como indenização 

por danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada 

colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte 

autora, notadamente com apresentação de cédula de crédito bancário com 

todos os dados da reclamante e devidamente rubricado, bem como 

diversos extratos de pagamento bancários, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do CPC. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, a parte assina 

exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, não há que se falar em 

descontos indevidos em seu benefício previdenciário. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados à exordial e IMPROCEDENTE os danos morais. 

REVOGO a tutela de urgência concedida a id 24339277. DECLARO extinto 

o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003868-04.2019.8.11.0007. REQUERENTE: VALDOMIRO VALDEVINO DA 

SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Por imperativo cronológico, passo a 

análise das preliminares arguidas: I – CONEXÃO A preliminar em comento, 

a toda evidência, não merece prosperar. Isto porque a reunião dos 

processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo 

que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa 

margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o 

grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias, o que não 

vislumbro no presente caso. Ademais, verifico que tratam-se de contratos 

e valores absolutamente distintos Rejeito ainda a preliminar por inépcia, 

pois verifico que o autor juntou aos autos todos os documentos 

necessários e aptos a possibilitar o ingresso em juízo. Trata-se de 

VALDOMIRO VALDEVINO DA SILVA em desfavor de BANCO ITAÚ 

CONSIGNADO S.A., onde a parte autora aduz em apertada síntese, que 

vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por 

ordem da empresa reclamada. Sustenta que jamais manteve qualquer 

relação jurídica com esta, pugnando ao final pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. No caso 

em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias 

a fim de modificar os direitos da parte autora, notadamente com 

apresentação de contrato de adesão constando assinatura da parte 

Reclamante (contrato nº 562860231) com todos os dados da parte autora, 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do CPC. Em análise 

minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, a parte 

assina exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, não há que se 

falar em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados à exordial e IMPROCEDENTE os 

danos morais. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 

de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004382-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 47 de 1067



Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1004382-54.2019.8.11.0007. REQUERENTE: DAMARIS CHAGAS 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a 

ausência de questões preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS 

propostas por DAMARIS CHAGAS em face de UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CRF, aduzindo em apertada 

síntese que é beneficiária da parte Reclamada na qualidade de 

dependente, entretanto, alega que sofreu um acidente doméstico que a 

deixou com “trauma no quadril esquerdo, fatura pertrocanterica do fêmur 

esquerdo, classificação de tronzo I”, sendo necessária a realização de 

cirurgia ortopédica para fixação da fratura de forma urgente. Assevera 

que buscou acompanhamento médico com diversos profissionais da área 

da saúde, sendo que estes afirmaram a necessidade urgente de cirurgia 

ortopédica para fixação da fratura, em Hospital com UTI, sendo o 

procedimento cirúrgico de alto risco pela agravante da idade avançada da 

paciente. Entretanto, teve seu pedido de remoção aérea negado pela 

reclamada, motivando a propositura da presente ação. No mérito, a 

Reclamada aduz em apertada síntese pela inocorrência do dever de 

indenizar, uma vez que não existe previsão contratual para caso de 

remoção por UTI aérea, pugnando ao final pela improcedência de todos os 

pedidos da inicial. Pois bem. O pedido autoral é procedente, senão 

vejamos: Ressai dos autos que a controvérsia da presente lide cinge-se 

na recusa da cobertura de atendimento médico referente a remoção por 

UTI médica em virtude de risco de vida a paciente ora beneficiária do plano 

de saúde. O contrato de plano privado de assistência à saúde por adesão 

a que se funda a ação e colacionado aos autos corrobora que a autora 

DAMARIS CHAGAS é beneficiária do seguro por ter aderido ao plano de 

cobertura, que traz em sua CLÁUSULA VII – COBERTURA CONTRATUAL, 

item 7.5 (PROCEDIMENTOS) que “h) Toda e qualquer taxa, incluindo 

materiais utilizados, assim como a remoção do paciente comprovadamente 

necessária, para outro estabelecimento hospitalar, em território brasileiro, 

dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato; “. 

Ainda no mesmo instrumento contratual, verifico na CLÁUSULA XI – 

REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR o seguinte disposto: “Na superveniência 

de casos – em que o usuário internado – efetivamente exija recursos 

técnicos e humanos superiores ao que dispõe a entidade hospitalar em 

apreço, desde que, atestado pelo médico assistente, a Contratada 

obriga-se a promover a sua transferência para outro hospital mantenedor 

de convênio com esta, na sua área de abrangência e nos precisos termos 

deste Contrato, ou ainda, onde existir uma Singular Unimed, sem nenhum 

ônus adicional para o paciente.” Nos termos do art. 373, II, CPC incumbia à 

parte Reclamada o ônus probatório em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos o direito da parte autora, que no caso, de que 

procedeu com a remoção aérea da paciente ora autora em virtude da 

urgência necessária para atender as fragilidades do caso, o que não 

logrou êxito em comprovar. Ademais, importante salientar que as cláusulas 

e condições estipuladas em contrato de adesão não são imunes à 

apreciação do poder judiciário. Verificado o abuso na prestação do 

serviço, é dever do poder judiciário prover meios para que o cliente ora 

consumidor não reste prejudicado, uma vez que é parte vulnerável na 

relação jurídica estabelecida. Registre-se que a comprovou o dano 

material relativo à remoção via UTI aérea, conforme nota fiscal juntada aos 

autos ( Id nº 24700939). No caso ora em análise, impera registrar que a 

teor das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, art. 47, a 

interpretação das regras contratuais deve ser feita de maneira mais 

favorável ao consumidor. Nesta toada, não prospera as alegações da 

empresa reclamada no tocante a inexistência de previsão de cobertura 

por remoção aérea. A boa fé objetiva, princípio de índole constitucional, é 

uma das finalidades centrais do ambiente regulatório que disciplina a 

adesão aos contratos de plano de saúde, seja em favor da prestadora, 

seja em favor do consumidor. Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso firmou o seguinte entendimento: (GRIFO) “EMENTA 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DAS REGRAS 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NEGATIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REMOÇÃO AÉREA DE PACIENTE – 

PREVISÃO CONTRATUAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - NEXO 

CAUSAL EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM 

INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - VERBA HONORÁRIA - VALOR 

FIXADO À LUZ DO ARTIGO 20 § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Por se tratar de contrato de 

plano de saúde, aplicáveis as regras consumeristas, conforme Verbete n. 

469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2 - Na hipótese, no 

Contrato Particular de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares 

celebrado entre a Apelante e o Apelado há previsão de transporte 

inter-hospitalar para paciente que necessite de recursos técnicos e 

humanos superiores ao que dispõe a entidade hospitalar na qual esteja 

internado, desde que atestado por médico, como é o caso dos autos. 3 - 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessário que o 

requerente demonstre os seguintes elementos: (i) a conduta do agente 

(omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o 

dano sofrido pela vítima e a conduta do agente. 4 - Comprovado que a 

conduta da Apelante causou dissabores e transtornos ao Apelado, o qual 

experimentou toda sorte de incômodos, já que arcou com as despesas 

para remoção de sua esposa, mantém-se a condenação imposta ao plano 

de saúde em indenizar o usuário pelos danos morais que causou. 5 - A 

fixação dos danos morais deve ser balizada em parâmetros razoáveis, 

atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e 

do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da 

medida. 6 - Na hipótese, a indenização fixada a título de danos morais 

deve ser reduzida para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por melhor 

atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. TJ-MT - 

Apelação APL 00008428820118110041 137572/2013 (TJ-MT) 

Jurisprudência / Data de publicação: 28/04/2014” No que tange ao dano 

moral, a solução não é diversa, pois a autora passou por acentuada 

situações de desgaste, com diversos requerimentos e busca por 

resoluções administrativas e sendo absolutamente ignorado pela 

reclamada, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, 

devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de 

indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. 

Destarte, levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a 

capacidade econômica da reclamada, bem como demais circunstancias 

em que os fatos se deram, revela-se razoável o valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de coibir esse tipo de prática. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de: A) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

materiais na ordem de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo desembolso e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; B) 

CONDENAR a Reclamada a pagar indenização por danos morais no valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês 

a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Intimem-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001059-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA DE FATIMA ROZANA SOARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001059-75.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. EXECUTADO: MARIA DE FATIMA ROZANA SOARES DE 

OLIVEIRA Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte credora foi 

devidamente intimada, por duas vezes, para praticar no processo o ato 

que lhe competia, quedou-se inerte (ID nº. 28429885). Calha registrar a 

afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo pela 

parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os 

atos processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o 

processo. Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia 

o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 188293 Nr: 6826-77.2019.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Cesar Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hebert Pires da Silva - 

OAB:56993/GO

 Processo n.º 6826-77.2019.811.0007

Código 188293

5ª Vara

VISTOS, ETC.

Se preenchidos os requisitos do art. 354 do CPP, cumpra-se, servindo a 

cópia de mandado.

 Designo audiência para interrogatório/inquirição para o dia 30 de janeiro 

de 2020, às 16h00min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

 Após o cumprimento, baixem e devolva-se com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 27 de novembro de 2019.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9360 Nr: 31-90.1998.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Baia dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415

 Certifico que a testemunha do réu, Srª Nilva Belettatti, não fora localizada 

para intimação acerca do júri, consoante fl. 287, bem como certidão 

negativa do Sr. Oficial, conforme anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 189428 Nr: 7394-93.2019.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeam Vitor Medeiros dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Florêncio de 

Lima - OAB:80.859

 Processo n.º 7394-93.2019.811.0007

Código 184428

5ª Vara

VISTOS, ETC.

Se preenchidos os requisitos do art. 354 do CPP, cumpra-se, servindo a 

cópia de mandado.

 Designo audiência para interrogatório/inquirição para o dia 04 de fevereiro 

de 2020, às 16h15min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

 Após o cumprimento, baixem e devolva-se com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 24 de janeiro de 2020.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 185458 Nr: 5311-07.2019.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Augusto Silveira Moreira, Vagner dos 

Santos Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP 53.553, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Processo nº 5311-07.2019.811.0007

Código 185458

5ª Vara

VISTOS, ETC.

 Por necessidade de readequação da pauta, ANTECIPO a audiência 

anteriormente designada para o dia 04 de fevereiro de 2020 às 16h00min.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 24 de janeiro de 2020.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 185035 Nr: 5121-44.2019.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson da Costa Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Souza Silva 

Monteiro - OAB:15.833, Ricardo da Silva Monteiro - OAB:3301

 Processo n.º 5121-44.2019.811.0007

Código: 185035

5ª Vara

 Vistos etc.

Se preenchidos os requisitos do art. 354 do CPP, cumpra-se, servindo a 

cópia de mandado.

 Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação.

 Designo audiência para interrogatório do réu para o dia 19 de fevereiro de 

2020, às 14h30min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

 Após o cumprimento, baixem e devolva-se com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 16 de janeiro de 2020.

Roger Augusto Bim Donega
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Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004578-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CARDOSO DA SILVA GOULART (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004578-24.2019.8.11.0007 ELZA CARDOSO DA SILVA 

GOULART INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar o Procurador da parte autora acerca da perícia médica designada 

para o dia 22/02/2020, às 09:00 horas na Clinica Magnólia, com o médico 

perito Diego Marcelo Muller. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 28 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001586-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA PENHA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001586-61 .2017 .8 .11 .0007  ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA MARIA APARECIDA DA SILVA 

PENHA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a condução 

do oficial de justiça até o endereço indicado pelo Oficial de Justiça na 

certidão ID 24447285, Bairro Cidade Alta. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir 

guia (informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número 

processo - próximo - preencher a guia com as informações do endereço a 

ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o 

comprovante quitado para posterior expedição do mandado de Execução. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 28 de janeiro de 

2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000810-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000810-61.2017.8.11.0007 M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

DE PECAS LTDA R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos, conforme determinado na decisão ID 25030668, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 28 de janeiro de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001527-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENONE TEIXEIRA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001527-39.2018.8.11.0007 HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP BENONE TEIXEIRA COSTA IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do exequente para ciência da decisão ID 26023608 e da 

correspondência devolvida ID 28470363 referente a Carta de Intimação ID 

27335943, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 28 

de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127738 Nr: 3937-92.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVBH, ECB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/O, 

Silvanei João da Silva - OAB:24620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Inicialmente, consigno que pugna Edilaine pelo recebimento da 

fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel adquirido em 05/10/2001 

pelo falecido Gelson Luiz Horst, sendo que este Juízo reconheceu a união 

havida entre os mesmo de 21/06/2010 a 21/06/2015.Por outro lado, o 

imóvel adquirido antes da constância do casamento/união estável regido 

pelo regime de comunhão parcial de bens, não entra na comunhão dos 

bens e na partilha com o companheiro sobrevivente. Neste caso, em 

relação ao imóvel denominado lote nº 07/b, com área de 6.003 hás, situado 

próximo ao núcleo urbano de Alta Floresta/MT, matriculado sob o nº 5.770 

no CRI local, nada tem Edilaine a receber (arts. 1.725 e 1.790 do CC). De 

mais a mais, verifico que a Municipalidade informou existirem débitos em 

nome do Inventariado (fls. 132/133), nestes termos, INTIME-SE a 

inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

regularização dos débitos junto ao Fisco Municipal.Caso inerte a 

Inventariante, INTIME-SE a Municipalidade para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a habilitação de seu crédito.Por fim, em relação ao 

pedido de exclusão do imóvel lote nº 7ª, quadra 5 do loteamento Jardim 

Imperial no rol de bens à serem inventariados, INTIME-SE o Ministério 

Público para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se nos 

autos.Após, VOLTEM-ME os autos conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107278 Nr: 2645-43.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Industrial Madeseik Ltda, João Seiki Enokawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. N. Tecnologias Agrícolas Ltda - Me, Luiz 

Fernando Horbach Nogueira, Celina Bacellar Mello Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 
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9.563, Sandra Correa de Mello - OAB:19.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765/A, DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - OAB:18892, Fabio 

Prandine Moleiro - OAB:14.911-B, Ronaldo Cesário da Silva - 

OAB:6.781-MT

 Pois bem. Assim, na interpretação do artigo 50 do nosso Código Civil de 

2002, o nítido desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, além da 

inexistência de bens passíveis de penhora, configuram a possibilidade do 

procedimento de desconsideração de forma inversa, conforme se vê dos 

autos.O raciocínio desenvolvido nas linhas anteriores encontra igual 

amparo em julgados dos Tribunais Pátrios:“TRT-2 - AGRAVO DE PETICAO 

AP 02538002319985020074 SP 02538002319985020074 A20 (TRT-2) 

Data de publicação: 01/09/2015 Ementa: DESCONSIDERAÇÃO INVERSA 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA. A declaração de desconsideração 

inversa da personalidade jurídica é possível quando verificada a 

transferência do patrimônio pessoal do sócio para a pessoa jurídica, com 

a finalidade de esvaziar o seu patrimônio pessoal e ocultá-lo de terceiros, 

sendo um instrumento eficaz para combater a dilapidação patrimonial.A 

doutrina e a jurisprudência admitem a chamada desconsideração inversa 

da personalidade jurídica, consistente no levantamento da autonomia 

patrimonial da pessoa jurídica, a fim de que seus bens respondam por 

dívidas assumidas pessoalmente pelos sócios, se estiver comprovada a 

transferência de bens do sócio para a pessoa jurídica com o objetivo de 

fraudar interesses de terceiros, de acordo com os requisitos enumerados 

no art. 50 do Código Civil de desvio de finalidade ou a confusão 

patrimonial. Diante de todo o exposto, presentes os requisitos para o 

procedimento perseguido, DEFIRO o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica para incluir no polo passivo da presente ação e de 

forma solidária o Sr. Luiz Fernando Horbach Nogueira e a Sra. Celina 

Bacellar Mello Nogueira, em consequência, DETERMINO a intimação das 

pessoas acima para, em 15 (quinze) dias, pagarem a dívida, nos termos 

da decisão de fl.201. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134599 Nr: 89-63.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Materiais para Construção Tres 

T Ltda - ME, Antonio Ovidio Pereira, Keila Aparecida da Silva Pereira

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

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 Vistos.Inicialmente, TORNO sem efeito as decisões que determinaram a 

realização de perícia contábil, eis que incorreto o procedimento 

adotado.Diante do requerido à fl.124, DETERMINO a realização de penhora 

em numerário na “boca do caixa” e nas máquinas de crédito da empresa 

de propriedade da executada, cujo endereço se encontra nos autos.Com 

efeito, referida medida contribui para a efetividade da ação de execução.A 

propósito, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PENHORA DE DINHEIRO NA “BOCA DO CAIXA”. 

POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.A penhora na “boca do caixa” se 

equivale à constrição de dinheiro e, desse modo, se antepõe as demais 

modalidades de penhora, conforme prevê o artigo 655 do CPC. Consoante 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça “é juridicamente possível 

recair a penhora sobre o numerário disponível no caixa da instituição 

financeira, excluídas apenas as reservas técnicas mantidas junto ao 

Banco Central do Brasil.” (REsp nº 487.675-CE e Súmula 338) ISTO 

POSTO, determino a expedição de mandado de penhora, a ser diariamente 

cumprido junto ao caixa da empresa executada, até o valor do crédito sob 

execução.Efetuada a constrição de numerário, o montante deverá ser 

imediatamente depositado em conta judicial vinculada a estes 

autos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136521 Nr: 1114-14.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gecon Gestão em Engenharia e Construções 

Ltda - ME, Carlos Victor Petterle Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

de honorários para manifestação nos presentes autos acerca da exceção 

de pré-executividade de fls. 578/596, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000130-71.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCIO FONTOURA BAGANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIONEI TICIANEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000130-71.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

SANDRO MARCIO FONTOURA BAGANHA EXECUTADO: CLESIONEI 

TICIANEL Vistos. Cite-se o executado, com os benefícios do art. 212 § 2º 

do CPC para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o 

pagamento da dívida, de acordo com o artigo 829 do Código de Processo 

Civil. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos do 

mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos. Do 

mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

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

não pagamento no prazo assinalado, observando a ordem de preferência 

descrita no artigo 835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do 

CPC) e, em caso de bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge 

do executado (art. 842, do CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, será dela intimado o executado, nos termos do artigo 841 do 

CPC. Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora (art. 855, do CPC). Não encontrado o devedor, efetue 

o Sr. Oficial de Justiça o arresto de bens do devedor suficientes para 

garantir a execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar 

o devedor por 02 (duas) vezes em dias distintos; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 

830, §1º, do CPC). Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi 

encontrado, não havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá 

intimar o credor, por meio de seu advogado, para requerer a citação por 

edital do devedor. Fixo, desde já, os honorários em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito. Para o caso de integral pagamento da dívida, no 

prazo de três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela 

metade (artigo 827, §1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 268245 Nr: 18209-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Lopes Ortega, Manoel Alanches 

Alonso, Iracema Emilio Alonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Considerando a falta de tempo hábil para citação dos Requeridos, 

REDESIGNO audiência de conciliação para o DIA 07 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

13h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 325130 Nr: 245-21.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miriele Francisca Martins Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial à fl. 03v, FORD, NEW 

FIESTA SEDA, chassi 3FAFP4WJ1EM222540, placa ONI4258, cor PRETA, 

renavam 0103154235, ano/modelo 2014/2014, entabulado com fulcro no 

Decreto-Lei 911/69.10. Executada a liminar, CITE-SE a requerida para 

purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 

(quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 

911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.11. O bem 

apreendido deverá ser depositado com pessoa indicada pelo Requerente 

(fls. 06/07), haja vista a inexistência de depósito público nesta Comarca. 

Não havendo pessoa indicada como depositária, o bem será guardado em 

algum depósito particular, sob as expensas do Requerente.12. CONCEDO 

ao oficial de Justiça a prerrogativa insculpida no art. 212, §2º, 

CPC/2015.13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 326028 Nr: 758-86.2020.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN Tavares Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Souza Costa - 

OAB:208362/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

a parte autora proceda ao recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, 

Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015.

2.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 325317 Nr: 362-12.2020.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Dracena Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Escobar, Roberta Cardoso do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na inicial, e 

INTIMEM-SE para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 17/03/2020, às 15h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para o adimplemento (art. 335, I c/c art. 701, ambos do 

CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 702, CPC/2015).

4. No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o devedor ficará 

isento de custas (art. 701, § 1º, CPC/2015). Conste, ainda, que não sendo 

pago o débito e se não forem oferecidos embargos no prazo legal, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, 

CPC/2015).

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 310385 Nr: 8141-52.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de Moraes Carvalho, Leonardo de 

Moraes Carvalho, Acidemando de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Considerando a falta de tempo hábil para citação dos Requeridos, 

REDESIGNO audiência de conciliação/mediação para o DIA 10 DE MARÇO 

2020, ÀS 15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310850 Nr: 8390-03.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jullianna Lacerda Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325131 Nr: 246-06.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Feitoza de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 54,00 ( cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325130 Nr: 245-21.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miriele Francisca Martins Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265764 Nr: 16629-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

Neves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Antônio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306877 Nr: 6145-19.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON REDNY DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a petição de fls. 51/52 (PEA n. 326119, protocolado em 

23/01/2020), bem como o fato de o mandado de busca, apreensão e 

citação ter sido distribuída ao oficial de justiça Benedito Ventura 

Gonçalves da Silva, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora a recolher o valor complementar da diligência de oficial de justiça 

(conforme DJE n. 10.660, de 21/01/2020 e publicado no dia 22/01/2020), 

no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em favor do referido 

meeirinho (Benedito Ventura Gonçalves da Silva).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212408 Nr: 10911-57.2015.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Digital Serviço de Publicidade e Comunicação Visual 

Ltda Me, Walter Evangelista de Souza, Roseny Messias Vital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, INTIME-SE a parte apelada/requerida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do §1º, art. 1.010, CPC/2015. Havendo questões preliminares arguidas em 

contrarrazões, INTIME-SE a parte apelante para, querendo, manifestar-se 

em 15 (quinze) dias a respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294338 Nr: 15495-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MOREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENY ALDA VIANA RIBEIRO, Hello Lopes 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE JESUS 

CATALDO - OAB:178742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173108 Nr: 6265-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Comercio de Motos Ltda, BCI - Brasil 

China Importadora e Distribuidora S/A - SHINERAY MOTOS, BV Financeira 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Braz Florentino Paes de 

Andrade Filho - OAB:32255/PE, Edinaldo Paulo Tenorio Verissimo - 

OAB:30642/PE, Esio Oliveira de Souza Filho - OAB:MT 15.687-A, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR, Maria Teresa Goes Pinheiro - 

OAB:36758/PE, Raizza Adrielly Ferreira da Silva Carvalho - 

OAB:20660/O MT, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, WALDIR 

CECHET JÚNIOR - OAB:4111

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267265 Nr: 17508-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Uruguay de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Domingues Vinhal

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Ferreira dos Santos 

- OAB:MT 19.832/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303412 Nr: 4202-64.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michael Wanderley Mallmann Spanholi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Luiz Mallmann Spanholi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nubbia Camila Nunes Paiva - 

OAB:22484/O, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, nos termos do artigo 152, VI, do CPC, INTIME-SE a parte 

apelada/requerida para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279587 Nr: 6976-04.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Servilho Antonio de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Letícia Lemanski Martini Fernandes - 

OAB:25.374 OAB/MT, Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DO 

NASCIMENTO - OAB:19.048, Sidnei Rodrigues De Lima - 

OAB:16653/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100785 Nr: 5788-54.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Rodrigues Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Considerando os embargos declaratórios interpostos, e a possibilidade de 

efeitos infringentes, nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte contrária/embargada, ORA REQURIDA, 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311201 Nr: 8589-25.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila Mayara de Andrade Cruvinel, Krislian 

Layson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA FERNANDA CESAR DOS 

SANTOS - OAB:19916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326033 Nr: 762-26.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlan de Souza Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edson Nolasco Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte requerida para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 36,00 ( trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325317 Nr: 362-12.2020.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Dracena Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Escobar, Roberta Cardoso do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 36,00 ( trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314684 Nr: 10397-65.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 54 de 1067



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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubi Modas Barra Ltda EPP, Hernane Alves de 

Carvalho, BORGES PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260285 Nr: 13144-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roque da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 10 (dez) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 263155 Nr: 14970-20.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Auto-Center Ltda, Bernadete Costa 

Miranda, Roberto Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilson Santos Morais - 

OAB:26553/MT, VANDERLI ALVES MEDEIROS - OAB:25596/O

 Vistos, etc.

Antes de apreciar o pedido de impenhorabilidade suscitada pela 

executada, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 290229 Nr: 13176-27.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cinthia Peres de Oliveira Neres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Wagner de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - 

OAB:21.242/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT, Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT, 

Roberta Lourenço Silva - OAB:20409-MT, Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 Isto posto, com fulcro no artigo 487, inc. III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo o acordo noticiado, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, e, julgo extinto com julgamento do mérito a presente ação, 

ante a composição extrajudicial entre as partes.Havendo despesas, estas 

serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do §2º, do art. 90, 

do CPC. Devendo ser considerada o deferimento de gratuidade somente 

em favor do autor(a).Ocorrendo a transação antes da sentença, ficam as 

partes dispensadas do pagamento de custas processuais 

remanescentes, nos termos do §3º, do art. 90, do referido diploma legal, 

bem como que os cada uma das partes irá arcar com os honorários de 

seus próprios causídicos.P.R.I.C.Em seguida, não havendo requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 254440 Nr: 9236-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Rodrigues de Almeida, Suene Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Inês Gomes da Silva, José Maximo 

Chaves, Terceiros Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, Gilmar Moura Nascimento - OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, verifico que não foram esgotados todos os meios para a 

localização dos requeridos pelos autores.

Outrossim, em relação aos confinantes/confrontantes “lado esquerdo – 

Masolone Cruz Mourão” e “fundos – Januaria Maria Leite), não foram 

localizados, conforme certidão de fl. 57, entretando, in casu, descabida a 

citação por edital por não esgotamento das diligências para localização, 

ademais, consta da certidão que em uma das residências encontra-se 

residindo outra pessoa, de forma, que compete aos autores a emenda a 

inicial, a fim de regularizar e qualificar corretamente os 

confinantes/confrontantes, não havendo nenhum empecilho para tanto, 

notadamente, quando são vizinhos do imóvel a ser usucapido.

Desta forma, CHAMO O FEITO À ORDEM, para revogar a decisão de fl. 72, 

e anular o edital de citação por edital, à fl. 76, dos requeridos, 

confinantes/confrontantes não localizados.

Por fim, a cerca do pedido de consulta de endereço da requerida por este 

Juízo, a localização dos requeridos compete ao autor e a busca pelo Juízo 

para tanto reclama prova de que procurou fazê-lo por todos os meios à 

sua disposição, o que sequer ocorreu no presente caso, de modo, que 

indefiro o pleito formulado pelos autores de busca de endereço atualizado 

da requerida Maria Inês Gomes da Silva a ser realizada pelo juízo.

 Em prosseguimento, determino a intimação dos autores para emendar a 

inicial, a fim de informar corretamente os confinantes/confrontantes “lotes 

04 e 26”, do imóvel objeto da lide no prazo de 30 (trinta) dias, bem como 

informe endereço atual dos requeridos para citação, sob pena de extinção 

do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 68170 Nr: 1692-98.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Elena Delgado da Silva

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

OAB:PR/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638, Rafael 

Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 In casu, sequer houve a realização da pericia, a qual encontra-se 

pendente de realização diante da procrastinação do exequente, de forma 

que sequer foi apurado valor para bloqueio, assim, indefiro o pedido a 

realização de “penhora online” via BACENJUD em ativos financeiros em 

contas do(a) executado(a). Assim, percebe-se que o exequente laborou 

em evidente intuito de levar o juízo a erro para obter benefício próprio, 

estando caracterizada a má-fé processual, nos termos do art. 81 do CPC, 

passível de multa. Desta forma, condeno o exequente ao pagamento da 

multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% do valor inicial da 

causa, que reverterá em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Barra do Garças, conta-corrente nº 6.565-X, agência 

7140-4, Banco do Brasil, CNPJ 13.670.101/0001-11, nos termos do art. 81, 

do CPC/2015. Expeça-se certidão do valor atualizado da multa e 
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notifique-se o Presidente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Barra do Garças para que promova a efetiva cobrança 

dos valores em autos próprios. Considerando que do ato da nomeação 

não houve qualquer arguição de impedimento/suspeição, indicação de 

assistente técnico e quesitos por parte do exequente, tenho que precluso 

tais providências pelo exequente. Outrossim, considerando que não houve 

intimação da decisão de nomeação do perito ao executado, intime-se, 

ainda, o executado para manifestação nos termos do art. 465, do CPC, 

§1º, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se o perito para retificar 

ou ratificar o valor da proposta de honorários fl. 71. Do valor apresentado 

pelo perito, intimem-se as partes nos termos do art. 465, §3º, do CPC, para 

manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 214825 Nr: 12358-80.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Borges Leão Júnior 

- OAB:MT 19.113

 É o relatório. Passo a Decidir. Antes de apreciar o pedido de liberação do 

valor, oficie-se ao Banco para que, em 48 (quarenta e oito) horas, informe 

de ordem veio a ordem de bloqueio dos R$ 1.919,30 (mil novecentos e 

dezenove reais e trinta centavos), sob pena de incorrer em crime de 

desobediência, uma vez que não prestou esclarecimentos a este juízo, 

apenas procedeu com a transferência do dinheiro para a conta judicial. No 

mais, indefiro o pedido do exequente para expedição de ofício à Delegacia 

da Receita Federal, notadamente, diante da existência do sistema INFOJUD 

para fornecimento das três ultimas declarações de imposto de renda da 

executada. Ademais, no presente feito, já fora realizada consulta das 

declarações de imposto de renda em setembro de 2018, conforme 

documentos de fls. 77/85, bem como, indefiro também a realização de 

consulta junto ao RENAJUD, que também já fora realizada, à fl. 76, também 

em setembro de 2018. Intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, bem como requerer o que entender cabível para 

o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 176475 Nr: 10459-18.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdDFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodston Ramos Mendes de 

Carvalho - OAB:24521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 Vistos, etc.

Instada a se manifestar quanto à inércia do requerido, a parte autora 

reiterou o pleito de fls. 170/171 (fls. 174/175).

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que referidos pedidos foram 

devidamente indeferidos, conforme teor da decisão de fl. 165 e 172, a qual 

reconheceu a ausência do dever de indenizar a título de danos morais, 

determinando ao executado apenas e tão somente a devolução da cártula 

AA-000026 à autora.

Assim, considerando que a decisão de fl. 165 transitou em julgado, sem 

interposição de recurso, resta prejudicado o pedido da parte autora.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para dar efetivo prosseguimento 

ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos das decisões retro, sob 

pena de extinção do processo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 216972 Nr: 1026-82.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda, 

Sione Elias dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Consoante se infere dos autos, a citação da parte requerida ainda não foi 

possível, pois as diligências para localização do respectivo endereço 

restaram infrutíferas (fls.81).

 Posto isto e por tudo mais que consta nos autos, visando assegurar o 

conhecimento da demanda pela parte requerida, defiro o pedido de fl. 58, 

devendo ser expedido edital para citação da requerida pelo prazo de 30 

(trinta) dias, determinando, ainda, a expedição do necessário para 

respectivo cumprimento.

Caso verifique-se que a requerida não compareceu aos autos, nomeio, 

desde já, a Defensoria Pública Estadual como curadora especial para 

assegurar sua defesa.

Indefiro, por outro lado, o pedido de inclusão no polo passivo da 

procuradora da requerida, Kenia Elias Conceição, tendo em vista a 

ausência de demonstração do interesse processual da mesma.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 291165 Nr: 13699-39.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL RODRIGUES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 A audiência de conciliação restou infrutífera (fl. 97).O requerente 

apresentou impugnação à contestação, às fls. 120/124.Intimados para 

(...), defiro a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, 

do CDC.II – DAS PROVAS Não havendo preliminares arguidas e nem vícios 

processuais capazes de macular a marcha processual, dou o feito por 

saneado, fixando como pontos controvertidos: a) a inexistência de 

irregularidades no medidor; e b) a legalidade do procedimento adotado pela 

demandada para analisar o medidor; c) a existência de débito e a 

legalidade da cobrança.Defiro o pedido de produção de prova oral 

consistente na oitiva das testemunhas indicadas pelas partes e 

depoimento pessoal somente do requerente. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 8 de abril de 2020, às 15h00min, no 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.Determino a intimação do 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar rol de 

testemunhas a serem ouvidas.Cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, a qual deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§1º, CPC/2015), dispensando-se a intimação do juízo. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação acima 

aludida, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição (art. 455, §2º, CPC/2015).Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 274399 Nr: 3742-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Paulla de Sousa Amorim
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3742-14.2018.811.0004 – Cód. 274399

Visto, etc.

Proceda-se a secretaria com o desentranhamento do mandado de fls. 56, 

para que seja realizada nova tentativa de diligenciar ao endereço 

informado na petição de fl. 107.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 200909 Nr: 4333-78.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de João Paulo Basile, João Paulo Mattar Basile

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariovaldo Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Autos n.º 4333-78.2015.811.0004 – Cód. 200909

Visto, etc.

Retifique-se a distribuição e autuação, para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

 Após, intime-se os executados, através de seus representantes legais, a 

efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

523).

Inexistindo pagamento, proceda-se a penhora online do valor executado, 

através do Sistema BacenJud (CPC, arts. 523, § 3º e 854).

 Intime-se imediatamente os executados, nas pessoas de seus advogados 

(CPC, arts. 272 e 273), ou, na falta destes, os executados, através de 

seus representantes legais ou pessoalmente, por mandado ou pelo 

correio, do auto de penhora e de avaliação, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 854, § 3º).

Restando inexitosa a penhora, intime-se a parte exequente para requerer 

o que entender pertinente, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 234725 Nr: 12571-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dorta Vasconcelos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Junio Perez, Rodrigo Gehm

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Jairo Gehm - OAB:MT/16.063, Leonardo André 

da Mata - OAB:MT 9.126

 Vistos, etc. (...) Desse modo, ante a relação isolada entre a pretensa 

interveniente e o requerido, o quadro não a caracteriza nos autos como 

litisconsorte de modo algum, sendo capaz de habilitá-la apenas como 

assistente simples, considerada a regência dos arts. 119 e 121, ambos do 

Código de Processo Civil: “art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou 

mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença 

seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.” 

“art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, 

exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus 

processuais que o assistido.” Ante o exposto, nos termos do art. 119 c/c 

art. 121 do CPC, admito a inclusão da terceira interessada, Janete Gehm, 

como assistente simples, recebendo o processo da forma em que se 

encontra. Encaminhe-se o feito às alegações finais. Intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 64450 Nr: 7443-03.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPAMC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA DAMACENO - 

OAB:15.654, André de Assis Rosa - OAB:19.077-A, Taiane Cristina 

de L. Souza - OAB:OAB/MS 21.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Instada a dar prosseguimento ao feito, a parte autora requereu a inclusão 

do nome do devedor no cadastro SERASAJUD (fl. 261).

Todavia, em que pese o Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 do 

CNJ, através da adesão dos Tribunais ao sistema SERASAJUD, o qual 

prevê a possibilidade de envio de ordens judiciais e acesso ao cadastro 

do SERASA por meio eletrônico, entendo que, no caso, não é viável.

Isso porque não cabe ao Juízo dar autorização expressa para inclusão do 

nome do executado em cadastro de inadimplentes quando o credor é 

pessoa jurídica que, pode, por si só, providenciar a inclusão do nome do 

devedor no referido cadastro, sendo tal procedimento, assim, de 

responsabilidade da exequente, em via própria.

Ademais, as diligências para localização do devedor ou de bens para a 

garantia do processo são atribuições do credor, sendo inviável, diante das 

circunstâncias acima ressaltadas, o acolhimento da pretensão de inclusão 

da informação para tanto, por não se tratar de incumbência do Juízo da 

execução.

Portanto, indefiro o pedido de inscrição do nome da executada no 

cadastro de inadimplentes do SERASAJUD.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 31703 Nr: 98-88.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Luiz Kenes, RITA MARTINS KENES, Paulo 

Henrique de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisvaldo Flores Lopes, Espólio de Maria Leal 

Flores, Maria Ireide Alves de Souza, LUIZ GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique de Morais - 

OAB:GO 9.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROCHA DE 

FREITAS - OAB:106839, Edson Azolini - OAB:MT 3094, JOAO 

LIANDRO TAVARES - OAB:20992/O, Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:, Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 Vistos, etc.(...). Ressalto que o expert somente poderá se escusar de 

realizar o laudo por impedimento ou suspeição, consoante o previsto no 

artigo 467, do Código de Processo Civil.Conste, ainda, a advertência de 

que, em caso de escusa sem motivo legítimo, será comunicado a 

ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, ser 

imposta multa ao perito, nos termos do artigo 468, §1º, do Código de 

Processo Civil.Aceitando o encargo, deverá o perito, no prazo de 05 dias, 

apresentar proposta de honorários, bem como o currículo com 

comprovação de especialização, contatos profissionais, endereço 

eletrônico para fins de intimação pessoal, conforme disposto no artigo 

465, §2º, do Código de Processo Civil.Apresentada a proposta, intime-se o 

exequente para querendo, manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante o disposto no artigo 465, §3º, do Código de Processo Civil. 

Caso aceite a proposta, deverá, no mesmo prazo, proceder ao pagamento 

adiantado de 50% do valor dos honorários, sendo o restante pago após a 

apresentação do laudo, nos termos do artigo 465, §4º, do Código de 

Processo Civil. Efetuada a diligência, intime-se o perito judicial a fim de que 

designe a data e o horário para o início dos trabalhos, com prévia 

comunicação, comprovada nos autos e com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias, a fim de assegurar o acesso e o acompanhamento das 

partes, da realização das diligências e dos exames, nos termos do artigo 

466, §2º, do Código de Processo Civil.Com a data da perícia, cientifique as 

partes. (CPC, art. 474).Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 
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realização da avaliação, para entrega do Laudo Pericial. Ressalto que o 

perito deverá apresentar o laudo contendo a exposição do objeto da 

perícia, exposição técnica ou científica realizada, indicação do método 

utilizado e a resposta dos quesitos apresentados, consoante o disposto 

no artigo 473, do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 282788 Nr: 8759-31.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sheila Aparecida do Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO MARLON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Varjão Alves - 

OAB:9790/MT, Mayara de Jesus Silva - OAB:MT/26.493/O, Michel 

Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EPAMINONDAS ALMEIDA 

LEITE JUNIOR - OAB:35922-GO

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos da parte autora 

contidos na emenda a inicial apresentada às fls. 298/302, visando 

especificamente a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou o 

recolhimento das custas judiciais ao final do processo, não alteram as 

razões da decisão de fl. 188, ante a ausência de novos elementos a 

demonstrar a alegada incapacidade econômica.

 Ainda que o valor da causa tenha sido alterado a maior, a parte autora 

teve oportunidade para efetiva comprovação de que não possuía 

condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto, não 

trouxe aos autos provas suficientes do estado de hipossuficiência 

financeira.

De igual modo, também não prospera o pedido de recolhimento das custas 

ao final do processo, ante a ausência de amparo legal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO – OMISSÃO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO – VÍCIO SANADO – PARCIAL 

PROVIMENTO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. 

Ocorrendo omissão quanto ao pedido referente ao recolhimento das 

custas processuais ao final do processo, deve, pois, ser sanado. A 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais 

sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o 

deferimento para serem recolhidas ao final, excetuando-se os casos 

previstos em lei. (ED 6816/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no 

DJE 14/03/2017) (destaquei)

Ante o exposto, indefiro o pedido de 298/302.

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

recolha integralmente a respectiva complementação das custas, sob pena 

de lhe ser aplicada a penalidade do art. 290 do Código de Processo Civil.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 64918 Nr: 7894-28.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Aurélio Milanesi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Vistos, etc.

Defiro o pleito retro.

Expeça-se novo mandado de adjudicação, no qual deverá constar os 

números para contato telefônico com o exequente (fl. 217), visando 

possibilitar a remoção do veículo, bem como que, havendo indícios de 

ocultação do bem, deverá o Oficial de Justiça se dirigir ao patrono e filho 

do executado, Dr. Rodrigo Tauil Adolfo, para que este forneça o endereço 

do executado e o paradeiro do veículo objeto da adjudicação, nos termos 

do art. 6º do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 90940 Nr: 4785-98.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chubb do Brasil Companhia de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843, Leandro Stoianov Giuntoli 

Murakami - OAB:SP/373568, Marina Pepe Ribeiro Barbosa - 

OAB:332.422/SP, Paulo Fernando Lopes de Almeida - 

OAB:305.877/SP, Renata Cristina Pasorino Guimarães Ribeiro - 

OAB:OAB/SP- 305.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977

 Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação no sistema 

de tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 160453 Nr: 1063-51.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Skalla Móveis e Estilo Ltda, Luciano Guedes de 

Moura, Carolina Ferreira de Moura Rabelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Autos nº 1063-51.2012.811.0004 – Cód. 160453

Visto, etc.

Antes de apreciar o pedido de BACENJUD, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para apresentar planilha de débitos atualizada, no prazo de 

10 (dez) dias, com base no acordo de fls. 98/102, devidamente 

homologado por este juízo.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 167164 Nr: 9891-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Pedro Botan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. Pereira Lima Indústria e Comércio Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luize Calvi Menegassi - 

OAB:13700/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9891-36.2012.811.0004 – Cód. 167164

Vistos, etc.

 Em razão do princípio do contraditório, previsto no artigo 9° do CPC, 

intime-se a executada para se manifestar e requerer o que entender de 

direito quanto a petição e documentos de fls. 131/175v.

 Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 169008 Nr: 962-77.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camerino de Azevêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Goires Pereira Silva Sousa, Wilson da Silva 

Silveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Autos nº 962-77.2013.811.0004 – Cód. 169008

Visto, etc.

Antes de analisar o pedido de fls. 100/100v, intime-se pessoalmente o 

autor para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quem permaneceu 

como seu patrono nos autos, ante a duplicidade de representação.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 223638 Nr: 5048-86.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lothário Schirmbeck Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 Autos n.º 5048-86.2016.811.0004 – Cód. 223638

Visto, etc.

Retifique-se a distribuição e autuação, para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

 Após, intime-se os executados, através de seus representantes legais, a 

efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

523).

Inexistindo pagamento, proceda-se a penhora online do valor executado, 

através do Sistema BacenJud (CPC, arts. 523, § 3º e 854).

 Intime-se imediatamente os executados, nas pessoas de seus advogados 

(CPC, arts. 272 e 273), ou, na falta destes, os executados, através de 

seus representantes legais ou pessoalmente, por mandado ou pelo 

correio, do auto de penhora e de avaliação, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 854, § 3º).

Restando inexitosa a penhora, intime-se a parte exequente para requerer 

o que entender pertinente, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 200823 Nr: 4279-15.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Miranda de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT Global Village Telecon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HASSON - 

OAB:17727/A, Jose Alberto Couto Maciel - OAB:OAB/DF 513

 Autos nº 4279-15.2015.811.0004 – Cód.: 200823

Vistos, etc.

Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325201 Nr: 301-54.2020.811.0004

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGA, NGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do advogado Woriston 

Barros da Cruz, para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 273533 Nr: 3280-57.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Santos Silva Junior - 

OAB:MT 21.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON OLIVEIRA COSTA 

- OAB:21.242/O

 De rigor o chamamento do feito à ordem.Isso porque, consoante pontuado 

pelo Órgão Ministerial, de rigor o acolhimento do pedido à fl. 43 e 

consequente inclusão do pai registral da autora, Sr. Odilon Rodrigues 

Guimarães, ao polo passivo.Assim sendo, acolho a emenda retro e 

determino as retificações atinentes, visando a inclusão do Sr. Odilon 

Rodrigues Guimarães ao polo passivo da ação.Após, cite-se o requerido, 

nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual.A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo 

citado.Acaso a requerida seja pessoa jurídica da Administração Direta 

(União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias 

e fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º).Tratando-se o objeto da demanda de matéria em 

que admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do 

Código de Processo Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação/mediação para a data 

de 18 de março de 2020 às 16h00min, do horário oficial do Estado de Mato 

Grosso.Na audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 

9º), podendo constituir, se preferir, representante com poderes 

específicos outorgados mediante procuração, para negociar ou transigir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 322899 Nr: 14520-09.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que até o momento não houvera a composição da lide, 

acolho a emenda retro, independentemente de prévia intimação da parte 

requerida.

 Ante o exposto, proceda à inclusão de Vinicius Gabriel de Moraes ao polo 

ativo da ação, procedendo às retificações atinentes.

 Sem prejuízo, considerando a inviabilidade justificada, de comparecimento 

do novel autor, à audiência agendada quando este ainda não integrava a 

relação processual, defiro o pedido de redesignação.

 Portanto, redesigno a audiência de conciliação/mediação para o dia 19 de 

março de 2020 às 13h00min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

ratificando os demais termos da decisão de fls. 50/53.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 306452 Nr: 5878-47.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Carolina Moreira da Silva 

Rebelatto - OAB:26360/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo nova audiência de conciliação/mediação para o dia 18 de março 

de 2020 às 17h00min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

consignando, contudo, que a parte requerida deverá ser citada no 

endereço indicado à fl. 66.

 Proceda às retificações sistêmicas atinentes.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 286017 Nr: 10650-87.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:19909/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:MT 5.048

 Inicialmente, cumpre-me registrar que de acordo com o art. 320, do Código 

de Processo Civil, “a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação”.

 Analisando os autos, verifico que não constar em sua integralidade, o 

registro de nascimento da criança, cuja guarda discute-se.

 Com efeito, o documento colacionado à fl. 16 e supostamente ratificado à 

fl. 82, não identifica a pessoa supostamente ali registrada, já que fora 

apenas parcialmente copiado, mostrando-se inviável a aferição da 

identidade da criança.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com a devida regularização documental, sob pena 

de lhe ser aplicada a penalidade do art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 306261 Nr: 5762-41.2019.811.0004

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RT, MRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 Assim, com vistas a garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Sem prejuízo, comprovado o recolhimento 

da primeira parcela de custas, denotando intenção de real pagamento pela 

parte autora, defiro o parcelamento na forma postulada. Por 

consequência, determino que sejam procedidas as anotações sistêmicas 

bem como junto à capa dos autos, acerca da condição de parcelamento, 

visando viabilizar a conferência dos pagamento em tempo hábil.Após, 

venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais questões 

processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 287896 Nr: 11782-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECML, VMLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Assim, com vistas a garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Sem prejuízo, comprovado o recolhimento 

da primeira parcela de custas, denotando intenção de real pagamento pela 

parte autora, defiro o parcelamento na forma postulada. Por 

consequência, determino que sejam procedidas as anotações sistêmicas 

bem como junto à capa dos autos, acerca da condição de parcelamento, 

visando viabilizar a conferência dos pagamento em tempo hábil.Após, 

venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais questões 

processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito.Intimem-se.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 297353 Nr: 925-40.2019.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, certifique o adimplemento da autora, quanto às custas e 

despesas processuais, consoante determinado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, em sede de agravo de instrumento.

 No mais, considerando a inércia certificada à fl. 442, intime-se apenas a 

parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifique as provas 

que pretende produzir.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 243608 Nr: 1785-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Carvalho Ribeiro, Romilda América dos Santos 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armindo Ferreira Xavier, Francisco Nilvan 

Gomes de Alcantara, Alderina Gomes da Silva, Leandro Nogueira Xavier, 

Maria Laneide Nogueira dos Santos, Ericka Nogueira Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Aparecida Ferreira 

da Silva - OAB:22857-O, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 Malgrado tramite o feito sob o pálio da gratuidade da justiça, é possível 

perceber dos autos a existência de elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 244006 Nr: 2069-20.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Laneide Nogueira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armindo Ferreira Xavier, Alderina 

Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 Malgrado tramite o feito sob o pálio da gratuidade da justiça, é possível 

perceber dos autos a existência de elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça.

 Cancelo por ora, a audiência anteriormente agendada.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 189839 Nr: 10183-50.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMC, SALF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos é possível aferir que fora decretada a revelia dos 

requeridos (fl. 120).

 Ainda, embora a autora tenha postulado a manutenção da audiência de 

instrução anteriormente agendada, informou que não mais deseja a 

produção de prova testemunhal (fl. 147).

 Assim sendo, cancelo por ora a audiência retro e, visando evitar futura 

nulidade, determino a intimação da parte autora para que indique eventual 

interesse em outra modalidade probatória, consignando para cumprimento 

o prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297353 Nr: 925-40.2019.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo de 10 (dez) diasjuntar nos autos 

o comprovante do adimplemento das custas e despesas processuais 

determinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de agrao de 

instrumento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258380 Nr: 11755-36.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Pinheiro de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de retirar o Alvará de Autorização expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 308885 Nr: 7309-19.2019.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zélia Aparecida Silveira, Patricia Gomes Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Rocha Alves - 

OAB:57911/DF, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De rigor o chamamento do feito à ordem, eis que consoante pontuou a 

Douta Representante do Ministério Público, até o momento não houvera a 

citação da interditanda e respectiva entrevista.

 Assim sendo, cite-se a interditanda cientificando-a de que poderá, 

querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de 

sua entrevista em juízo, sendo-lhe ainda facultado constituir advogado e, 
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caso não faça, ser-lhe-á nomeado curador especial (Código de Processo 

Civil, arts. 751 e 752).

 Determino ao Sr. Oficial de Justiça que no momento da citação da 

interditanda, certifique-se pormenorizadamente da situação em que esta 

se encontra, devendo esclarecer inclusive, se a mesma possui condições 

de comparecer a este foro para a realização de interrogatório.

 Designo audiência de entrevista da interditando para o dia 11 de março de 

2020, às 14h20min do horário oficial de Mato Grosso, ocasião em que será 

examinada e interrogada acerca de sua vida, negócios e bens, bem como 

deliberado acerca do pleito antecipatório de nomeação do autor à 

condição de curador provisório.

 Na audiência também será deliberado quanto à perícia médica, 

nomeando-se perito e fixando-se prazo para apresentação do laudo.

 Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 260302 Nr: 13153-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Romario Dourado Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armindo Ferreira Xavier, Maria 

Laneide Nogueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moraes de Almeida 

Filho - OAB:49307/GO, Jefferson Miranda Duarte - OAB:42.643/GO, 

Leticia Baptista Vilela - OAB:44.988/ GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 247509 Nr: 4573-96.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Laneide Nogueira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armindo Ferreira Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 325168 Nr: 275-56.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Pinto dos 

Santos - OAB:GO/58413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 308461 Nr: 7063-23.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AF, LMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdO, AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B, Humberto Alves do Nascimento - 

OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Alves do Nascimento 

- OAB:MT 14.024, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 Malgrado tenha a reconvinte requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a reconvinte para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 325366 Nr: 404-61.2020.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andressa Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Naira Rosana de Souza

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos termos do Código 

de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada a 

possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, ser 

o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais elementos 

que indiquem situação adversa.Nomeio inventariante a Sra. Andressa 

Souza Lima, que deverá ser intimada para prestar compromisso em 05 

(cinco) dias, conforme preceitua o art. 617, inciso I e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil.Prestado o compromisso legal, citem-se os 

herdeiros, o órgão do Ministério Público e os interessados não 

representados, se for o caso, bem como a Fazenda (CPC, art. 626), 

manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629 do CPC) ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 do CPC), 

manifestando-se expressamente. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 295362 Nr: 16177-20.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 62 de 1067



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De rigor o deferimento do pedido retro.

 Nesse passo, designo nova audiência de conciliação/mediação para o dia 

18 de março de 2020 às 13h00min do horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, consignando, contudo, que a parte requerida deverá ser citada 

no endereço indicado à fl. 109.

 Proceda às retificações sistêmicas atinentes.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 244803 Nr: 2648-65.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderina Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Nogueira Xavier, Ericka Nogueira 

Xavier, Maria Laneide Nogueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, Ramon Honda Silva - OAB:23916/MT, Woriston 

Barros da Cruz - OAB:26106-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Malgrado tramite o feito sob o pálio da gratuidade da justiça, é possível 

perceber dos autos a existência de elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça.

 Cancelo por ora, a audiência anteriormente agendada.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 325076 Nr: 208-91.2020.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walmyr Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armindo Ferreira Xavier, Maria 

Laneide Nogueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:MT/2.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora deixado de requerer os benefícios da 

assistência judiciária, é possível perceber a ausência de recolhimento das 

custas e despesas de ingresso, havendo nos autos tão somente o 

recolhimento da taxa de distribuição.

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

comprove o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 325236 Nr: 323-15.2020.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Tatiany de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Girlene de Oliveira Soleto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos termos do Código 

de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada a 

possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, ser 

o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais elementos 

que indiquem situação adversa.Nomeio inventariante a Sra. Maria José de 

Souza, que deverá ser intimada para prestar compromisso em 05 (cinco) 

dias, conforme preceitua o art. 617, inciso I e parágrafo único, do Código 

de Processo Civil.Prestado o compromisso legal, citem-se os herdeiros, o 

órgão do Ministério Público e os interessados não representados, se for o 

caso, bem como a Fazenda (CPC, art. 626), manifestando-se ela sobre os 

valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 

(quinze) dias (art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser 

aceitos pelos interessados (art. 634 do CPC), manifestando-se 

expressamente.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190162 Nr: 10407-85.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higgor João da Cunha Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208, WALLACE 

RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 Intimação do executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código 

de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento), bem como honorários advocatícios também no patamar de 

10% (dez por cento), conforme parágrafo primeiro do dispositivo citado.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197241 Nr: 2022-17.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale Formoso Comércio de Alimentos Ltda, 

Rogério Mendonça França, Luciana Mendonça de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Thiago de Abreu 

Balata - OAB:15.353/MT, Edinaldo Socorro da Silva - OAB:8186-B, 

JOÃO GABRIEL DA SILVA TIRAPELLE - OAB:10455, João Gabriel 

Silva Tirapelle - OAB:10.455/MT

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 234 acerca de realização da penhora do imóvel 

descrito na matrícula n° 69566, do CRI de Barra do Garças.

 Assim, lavre-se termo de penhora e avaliação nos moldes do artigo 845, 

§1ª, do Código de Processo Civil. Se casado, intime-se também a(o) 

cônjuge do executado, ficando a cargo do exequente o registro à 

penhora.

Cumprido o item acima, abra vista às partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, sobre a avaliação.

Não havendo impugnações, defiro desde já os praceamento dos imóveis. 

Cabendo ao exequente apresentar o cálculo atualizado da dívida.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 295957 Nr: 153-77.2019.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Socorro e Transportes Trevo Ltda ME, 

Orlando Corrêa Filho, Genoveva Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº153-77.2019.811.0004- CÓD. 295957

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 63 de 1067



Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Auto Socorro E Tranportadora Trevo Ltda e outros.

Em petição de fls. 45 a exequente requer a extinção do presente feito, 

tendo em vista o cancelamento da CDA nº 2014.13097, conforme decisão 

administrativa requerendo ainda a aplicação do art. 26 da LEF.

Ante o exposto, com fundamento no art. 26 da LEF e art. 924, III do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Sem qualquer ônus as partes, tendo em vista o cancelamento da CDA 

antes de decisão de primeira instância.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 23 de outubro de 2019.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55265 Nr: 2629-79.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Calçados & Artigos Esportivos Ltda, Jandir 

Rodrigues, Lenita Gnovatto, José Fleury Belém Moreira Lima, ROSEMAERE 

TOLEDO ROSA, SALETE VEZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT, FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA S. SOARES - 

OAB:, LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 7730

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANDIR RODRIGUES, Cpf: 61517321972, 

Rg: 12R.1.831.566, Filiação: Maria Vezaro Rodrigues e Adão Rodrigues, 

data de nascimento: 25/05/1965, natural de Chapecó-SC, convivente, 

comerciante, atualmente em local incerto e não sabido LENITA 

GNOVATTO, Cpf: 85163449915, comerciante e atualmente em local incerto 

e não sabido JOSÉ FLEURY BELÉM MOREIRA LIMA, Cpf: 42812550104, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES acima nominados e qualificados, 

por todo o teor da r. decisão proferida às fls. 317 dos autos identificados 

em epígrafe, a qual segue abaixo transcrita, bem como para se 

manifestarem no feito acerca do bloqueio de valores (penhora on line) 

efetivado via sistema BACENJUD, conforme consta às fls. 318/321, dos 

autos.

Despacho/Decisão: Vistos.Deferido o pedido de penhora online em contas 

em nome dos executados, via sistema BACENJUD, houve bloqueio de 

valores parciais ao total da ordem inicial. Oficie-se à diretoria da Conta 

Única do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso, para que vincule a 

este feito o numerário transferido, conforme extrato em anexo.Dessa 

forma, intimem-se as partes acerca da penhora, no prazo de 10 (dez) 

dias. Transcorrido o prazo, sem oposição de embargos, expeça-se alvará 

de levantamento em favor da parte exequente.Caso transcorrido o prazo, 

sem manifestação processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 12 de dezembro de 2019

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196858 Nr: 1726-92.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Gouveia de Moraes, Luziano Gouveia de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638

 Autos: 1726-92.2015.811.0004 – Código: 196858

Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada a fls. 56/59, por L. 

Gouveia de Moraes e Luziano Gouveia de Moraes, em que sustenta, em 

síntese, a dissolução da empresa antes da ocorrência dos fatos 

geradores do crédito tributário.

O exequente ofereceu resposta a fls. 62/65.

É o relatório.

No que diz respeito à alegação de dissolução da empresa antes da 

ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário, para que seja dirimida 

a questão, é necessária dilação probatória, notadamente quando não há 

qualquer prova pré-constituída nos autos, o que é inadmissível em 

exceção de pré-executividade.

 A propósito, cumpre transcrever a súmula nº 393 do Superior Tribunal de 

Justiça:

Súmula 393 STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.

Portanto, diante da necessidade de dilação probatória para o 

conhecimento da dissolução da empresa e não ocorrência dos fatos 

geradores, o que não é cabível em exceção de pré-executividade, não 

acolho a arguição.

1. Diante do exposto, não acolho a pretensão da exceção de 

pré-executividade.

2. Condeno o excipiente ao pagamento de honorários advocatícios fixados 

em 10% do valor da execução.

3. Inerte o exequente no prazo legal, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200613 Nr: 4156-17.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Enrique Ventura de Menezes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584, Jairo Gehm - OAB:MT/16.063, Maria José Gomes 

de Souza - OAB:17.491-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o INSS para comprovar o pagamento no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Se negativa a resposta ou sem resposta, indenpendentemente de nova 

determinação, atualize-se o valor e, somente após, conclusos para a 

realização do sequestro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192133 Nr: 11781-39.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Balbino Dias da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corinta Maria dos Arbués 

Nery - OAB:MT 21.080, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) BALBINO DIAS DA COSTA, para 

que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 449,65 (quatrocentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à custas, e R$ 

146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), 
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referente a taxa. E ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca 

o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) que deverá ser depositado em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09, Banco 

do Brasil S/A, agencia 7140-4, conta corrente nº 52.600-2. Fica 

cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir 

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum de Barra do Garças direcionado à Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168107 Nr: 11084-86.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caracílio Almeida Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) CARACÍLIO ALMEIDA SANTOS, 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 449,65 (quatrocentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à custas, e R$ 

146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), 

referente a taxa. E ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca 

o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) que deverá ser depositado em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09, Banco 

do Brasil S/A, agencia 7140-4, conta corrente nº 52.600-2. Fica 

cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir 

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum de Barra do Garças direcionado à Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168346 Nr: 11406-09.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Ramos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) SILVIA RAMOS NASCIMENTO, 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 449,65 (quatrocentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à custas, e R$ 

146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), 

referente a taxa. E ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca 

o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) que deverá ser depositado em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09, Banco 

do Brasil S/A, agencia 7140-4, conta corrente nº 52.600-2. Fica 

cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir 

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum de Barra do Garças direcionado à Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102786 Nr: 7790-94.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamburi Empreendimentos de Turismo & 

Hotelaria Ltda, Cândida dos Santos Farias, Espólio de Wilmar Peres de 

Farias, Roberto Ângelo de Farias, Washington Luiz Ambrozio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) TAMBURI EMPREENDIMENTOS DE 

URISMO E HOTELARIA LTDA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 449,65 

(quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um 

centavos), referente à custas, e R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais 

e quarenta e quatro centavos), referente a taxa. E ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca o valor correspondente a R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09, Banco do Brasil S/A, agencia 7140-4, conta 

corrente nº 52.600-2. Fica cientificado de que para emissão de guia de 

custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e 

incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. 

O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum de Barra do Garças direcionado à Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196996 Nr: 1840-31.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. Santos Cimento Ltda, Antônio Ferreira 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:, Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Ferreira dos Santos 

- OAB:MT 19.832, Nivaldo Ferreira dos Santos - OAB:MT 19.832/O

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) A.F. SANTOS CIMENTO LTDA, 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 2.222,63 (dois mil, duzentos e vinte e dois 

reais e sessenta e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.056,22 

(hum mil, ciquenta e seis reais e vinte e dois centavos), referente à 

custas, e R$ 1.166,41 (hum mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e 

um centavos), referente a taxa. E ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e 
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dezenove centavos) que deverá ser depositado em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09, Banco do Brasil S/A, agencia 7140-4, conta corrente 

nº 52.600-2. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e 

taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS 

OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum de Barra do Garças direcionado à Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245275 Nr: 3005-45.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. Lopes Moura, Welves Silva Lopes 

Moura, Welves Batista de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) W. S. LOPES MOURA, para que 

efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 449,65 (quatrocentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à custas, e R$ 

146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), 

referente a taxa. E ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca 

o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) que deverá ser depositado em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09, Banco 

do Brasil S/A, agencia 7140-4, conta corrente nº 52.600-2. Fica 

cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir 

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum de Barra do Garças direcionado à Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91571 Nr: 5423-34.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Crishian Belle Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nohana Moraes de Oliveira - 

OAB:GO 47.203

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) MARLON CRISHIAN BELLE 

DUARTI, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 446,90( quatrocentos e 

quarenta e seis reais e noventa centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 303,21(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à 

custas, e R$ 143,69(cento e quarenta e três reais e sessenta e nove 

centavos), referente a taxa. E ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca o valor correspondente a R$ 110,19(cento e dez reais e 

dezenove centavos) que deverá ser depositado em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09, Banco do Brasil S/A, agencia 7140-4, conta corrente 

nº 52.600-2. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e 

taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS 

OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum de Barra do Garças direcionado à Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30177 Nr: 660-34.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Elétrica Beira Rio Ltda, Antônio José 

Cogo, José Flávio Cogo

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) AUTO ELETRICA BEIRA RIO 

LTDA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 446,90( quatrocentos e quarenta e 

seis reais e noventa centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

303,21(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à custas, 

e R$ 143,69(cento e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), 

referente a taxa. E ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca 

o valor correspondente a R$ 110,19(cento e dez reais e dezenove 

centavos) que deverá ser depositado em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09, Banco 

do Brasil S/A, agencia 7140-4, conta corrente nº 52.600-2. Fica 

cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir 

guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o 

valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O 

sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum de Barra do Garças direcionado à Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 322678 Nr: 14378-05.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Decisão

Autos cód. 322678

1. Relatório

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do 

acusado Claudecy Nunes, nascido em 25.11.1970, filho de João Nunes e 

de Iraide Paulina Nunes, incurso, em tese, na figura típica no art. 121, §2º, 

inc. I, III e VI c/c §2º-A, I, e art. 211, c/c art. 69, todos do Código Penal, c/c 

art. 5º, inc. III e art. 7º, inc. I, Lei nº 11.340/2006 perpetrados em 

16.11.2013, contra Soraya Parreira Monteiro.
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A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva e 

quebra de sigilo de dados do acusado, a qual foi deferida em 20.11.2019, 

pelo juízo plantonista.

Expedido mandado de prisão, foi cumprido em 20.11.2019.

Em audiência de custódia, a defesa técnica postulou pela revogação da 

prisão preventiva e indeferimento quanto ao pleito de quebra de sigilo 

telefônico, com manifestação contrária do Ministério Público. Desta feita, 

foi negada a pretensão defensiva, mantendo a prisão ora decretada, bem 

como foi deferido o pleito de quebra de sigilo telefônico postulado pela 

autoridade policial.

Pela autoridade policial foram ouvidas as testemunhas Hudson Claudio 

Monteiro Nunes (fls. 12/14, 25/26, 60/61), o réu Claudecy Nunes (fls. 

15/17) na qualidade de testemunha, João Nunes Filho (fls. 19/20), Walison 

Dionatan Monteiro Nunes (fls. 30/32 e 58/59), testemunha anônima (fls. 

35/36), Laide Martins de Sousa (fls. 71/72), Rodrigo Martins Lemes (fls. 

73/75), Antonio Victor Mesquita Lopes (fls. 77/78), Rosilda Rodrigues de 

Santana (fls. 79/80), Irailde Correia Santos (fls. 82/83), Uilton Alves Pereira 

(fl. 84), Silvio Cristiano Gomes de Almeida (fl. 85), Augusto Keirone Rosa 

da Silva (fls. 86/88), Demilson de Paula Rodrigues (fls. 89/91), Deuzimar 

Brito Arraes (fls. 99/100), e Emanuel Campos Ladislau (fls. 101/102), e 

interrogado o réu Claudecy Nunes (fls. 37/42, 108/110).

No caderno inquisitorial constam BO nº 2019.344135 (fls. 03 e 50/51), 

termo de apreensão (fls. 27 e 43/44), termo de reconhecimento de 

cadáver (fl. 48), relatório de investigação (fls. 52/57), exame de necropsia 

(fl. 112), laudo de confronto Necropapiloscópico (fls. 113/118) e relatório 

da autoridade policial (fls.121/132).

 A denúncia foi recebida na fl. 161. Claudecy Nunes foi citado 

pessoalmente no dia 13.12.2019, conforme consta na certidão de fl. 164.

 Nas fls. 165/183, a defesa técnica constituída apresenta defesa prévia 

em favor do réu. Requer a revogação da prisão preventiva ante, conforme 

alega, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, concessão da 

liberdade provisória ou medidas cautelares diversas da prisão, nos termos 

do art. 321 do CPP.

 2. Da análise da resposta à acusação

O acusado Claudecy Nunes, por intermédio da defesa técnica, apresentou 

resposta à acusação, em fl. 165/183, pedido de revogação da prisão com 

base na suposta inexistência de subsunção aos requisitos do art. 312 do 

Código de Processo Penal, concessão da liberdade provisória ou 

aplicação das cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do 

mesmo diploma legal.

Não alegadas preliminares, questões de mérito (art. 397, do CPP), não é o 

caso de absolvição sumária:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

Foram arroladas pela defesa as mesmas testemunhas delineadas pelo 

Ministério Público para audiência de instrução e julgamento.

3. Dispositivo

a. Vistas ao Ministério Público para manifestação quanto ao pleito 

defensivo de fls. 165/183.

b. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14.02.2020 às 

13hrs00min (horário de MT).

c. Intimem-se.

d. Cumpra-se.

Barra do Garças, 27 de janeiro de 2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000013-89.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TONI PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

MOIZES CYPRIANO DIAS (REQUERENTE)

MARIZETE LAZZAROTTO MENDES DA COSTA (REQUERENTE)

MARCO AURELIO CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

ANTONIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

MANOEL MENDES DA COSTA (REQUERENTE)

CORNELIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA VASCONCELOS SOARES OAB - 058.304.197-34 (PROCURADOR)

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI OAB - MT27666/O-O (ADVOGADO(A))

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela de urgência determino aos 

demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, energia, 

boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data do 

manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Em continuidade ao feito, insta 

consignar que, havendo a vedação legal expressa de o autor ser 

representado por procurador nos juizados especiais, conforme art. 8º, 

§1º, inciso I e art. 9ª caput, da Lei 9.099/95, para uma análise idônea dos 

pedidos e eventual interesse e adequação na propositura da ação, 

DETERMINO a retificação da exordial quanto ao autor Marco Aurelio Correa 

da Costa, o que deverá ser feito no mesmo prazo acima mencionado. 3- 

Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente 

aprazada. 4- Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 5- Intime-se. 6- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000204-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MEIRE DIAS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte autora, em 

conformidade com o art. 100 da Constituição Federal. 2- Cumpra-se as 

determinações contidas no despacho lançado em ID 17265707. 3- 

Intime-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-33.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA CORREA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 
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verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002475-53.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS AMARAL BERGAMINI OAB - SP359593 (ADVOGADO(A))

VICTOR SINICIATO KATAYAMA OAB - SP338316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, cumpre registrar que ao receber a demanda, ainda que não 

arguida preliminar de incompetência em razão do valor atribuído à causa, o 

magistrado pode e deve analisar se tem competência para decidi-la, isso 

porque se trata de competência absoluta que pode ser reconhecida a 

qualquer tempo, a pedido da parte ou mesmo de ofício. 2- Ainda, como é 

sabido, no âmbito dos Juizados Especiais há limitação no valor dos feitos 

processados pelos Juizados Especiais consoante determinam os arts. 3°, 

inciso I e art. 53 da Lei 9.099/1995, que apontam a competência desta 

justiça especializada para processar e julgar causas e executar títulos 

cujo valor não exceda a quarenta salários mínimos. Ademais, é vedado 

proferir sentenças ilíquidas, tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/1995. 3- Conforme se infere da vestibular, a parte autora pleiteia 

liminarmente pelo fornecimento de medicação necessária para tratamento 

médico, contudo, não faz a juntada de orçamentos correspondentes aos 

medicamentos pretendidos, tampouco receituário médico mencionando o 

tempo de uso dos mesmos, alegando em emenda, ausência de relatório 

médico para tanto. 4- Assim, não havendo menção objetiva quanto às 

verbas pretendidas, para uma perfeita intelecção da inaugural, 

DETERMINO sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sanando os 

eventuais vícios no que se refere ao quantum pretendido, bem como 

atualize o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 

do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 9.099/1995). 5- DETERMINO a imediata 

suspensão da audiência de conciliação eventualmente aprazada. 6- 

Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-42.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL RODRIGUES COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino ao demandante que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSMARI ARENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique o 

endereço da parte requerida, sob pena de extinção. 2- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-33.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAS DE FREITAS TEIXEIRA OAB - GO49367 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino a demandante que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012793-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO APARECIDO DUTRA (REQUERIDO)

GOIAS VEICULOS MULTIMARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA OAB - MT6775/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Compete à parte exeqüente observar o disposto no artigo 844 do CPC, 

para que o ato judicial em apreço gere presunção absoluta perante 

terceiros, não havendo mais se falar em ordem judicial para averbação de 

penhora de bem imóvel, eis porque INDEFIRO o pleito do item I, competindo 

à própria exeqüente adotar a providência por ela colimada, na forma do 

referido dispositivo. 2- Intime-se. 3- Expeça-se o necessário 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001253-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 
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verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELCIDIO DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-45.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001460-49.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALMEIDA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS OAB - MT18132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BENEDITO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Ante as alegações trazidas pelo exequente, DETERMINO a realização 

de nova tentativa de citação conforme pleiteado pela parte. Restando 

infrutífera a citação, intime a parte autora para aportar nos autos, no prazo 

de 30(cinco) dias, endereço atualizado da parte demandada, sob pena de 

extinção. 2- Proceda conforme postulado. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO BARBOSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-06.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MARIO SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO COSTA OAB - MT27022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO AUGUSTO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 
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manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000292-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINHO PEREIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE a parte autora para que se manifeste nos autos no prazo de 

15 (quinze) dias. acerca das alegações trazidas pelo executado, 

apresentando ainda o extrato do veículo, fornecido pelo órgão de trânsito 

competente. 2- Após, faça os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002166-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SILVA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012047-84.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RIBEIRO RODRIGUES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO COSTA E SOUZA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO VICTOR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise aos pedidos confeccionados pelo exequente, DETERMINO a 

expedição de nova carta precatória, devendo o senhor meirinho proceder 

conforme postulado pelo patrono da parte autora. 2- Expeça-se o 

necessário. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001143-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RUBIN FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o valor executado e insere no conceito de pequeno valor, 

não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2- Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso ser intimada para se manifestar quanto aos 

cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FRANCISCO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE a parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias para posterior deliberação, apresentando ainda, os dados bancários 

pertinentes para posterior levantamento dos valores já vinculados aos 

autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem manifestação, 

faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000058-93.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE PEREIRA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL FAVRETTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002910-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO PAULINO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-49.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON FERREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR LOPES MIRANDA (REQUERIDO)

HYGOR LAYON RIBEIRO BARROS (REQUERIDO)

SUZIMONY GOMES FARIAS (REQUERIDO)

ALANI SOUSA (REQUERIDO)

LAIDE MESSIAS DA SILVA (REQUERIDO)

LAURA ROZANA CORREA (REQUERIDO)

VANDER ARAUJO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-94.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SOUZA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino a demandante que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000037-20.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ROSA CAMPOS (TESTEMUNHA)

JAQUELINE SANTOS VILLAS BOAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J C DAMO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-75.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO TOLEDO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE BARBOSA MAIA OAB - GO58831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA M DE CARVALHO - ME (REQUERIDO)

GRAZIELI GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 
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data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-31.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILO FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011112-15.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO MARQUES FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. RIBEIRO - SOM - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- DEFIRO o pleito de sobrestamento dos autos. 2- Intime-se a parte 

Exequente para que indique o endereço da parte executada no prazo de 

60 (sessenta) dias, sob pena de extinção do feito. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002913-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE MYRELLE DE OLIVEIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA OAB - MT9030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002805-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELANY RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise aos autos, nota-se que há na narrativa menção à inclusão 

dos dados da autora na dívida ativa por erro da demandada, motivo pelo 

qual pleiteia-se liminar para regularização do sistema da mesma com 

exclusão de nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sem, 

contudo acostar aos autos documento que comprove a indevida inscrição 

dos dados da autora na dívida ativa, deste modo, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte demandante emende a inaugural sanando 

os vícios existentes, juntando aos autos a respectiva evidência 

comprovativa, nem como certidão negativa de débitos municipais e fiscais 

em nome da mesma, sob pena de ser indeferida. 2- Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, 

faça conclusos. 4- Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-08.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inexistindo pedido de urgência a ser apreciado, determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação aprazada, até que a parte autora 

justifique por quais razões asseverou urgência no caso vertente. 2- 

Ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias, faça conclusos para despacho 

inicial. 3- Intime-se. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-04.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DARA CRISTINE LUIZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR FRANCA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO ALVES TEIXEIRA OAB - MT23254/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise aos autos, nota-se que há pedido liminar para exclusão de 

protesto de título em nome do autor, sem, contudo acostar aos autos 

certidão de protesto, deste modo, visando um resultado prático do 

processo e determinações suficientes para o devido cancelamento do 

instrumento de protesto com todas as suas especificações, novamente 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte demandante 

emende a inaugural sanando os vícios existentes, juntando aos autos a 

certidão do protesto, com os dados completos da restrição, sob pena de 

ser indeferida a tutela pleiteada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-03.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL UBIDA GROSSI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE DE FATIMA FURINI OAB - MT24249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-77.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inexistindo pedido de urgência a ser apreciado, determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação aprazada, até que a parte autora 

justifique por quais razões asseverou urgência no caso vertente. 2- 

Ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias, faça conclusos para despacho 

inicial. 3- Intime-se. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002423-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CREMONEZI BRIANEZI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES E SILVA OAB - MT12662/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Certo é que, em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo, o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária quanto a negativa do levantamento do 

protesto vez que, conforme se observa dos documentos carreados aos 

autos, há declaração de quitação do título protestado. 2- Assim sendo, 

com fulcro na inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO 

seja citada a parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar nos autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência 

formulado pela parte requerente. 3- Após o prazo, faça conclusos para 

apreciação da liminar. 4- Intime-se. 5- Expeça-se o necessário. 6- 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002421-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CREMONEZI BRIANEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES E SILVA OAB - MT12662/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Certo é que, em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo, o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2- Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3- Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4- Intime-se. 5- Expeça-se o necessário. 6- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-73.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO TRASI FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO OAB - MT25338/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002708-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 73 de 1067



Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de 

Indenização por Danos Morais e de tutela de urgência manejada por 

Thiago Borges Andreade contra Sky Serviços de Banda Larga 

asseverando que após ter solicitado o cancelamento do fornecimento de 

serviços oferecidos pela empresa requerida, a mesma efetuou descontos 

indevidos em seu cartão de crédito, motivo pelo qual pleiteou liminarmente 

pela suspensão dos descontos. Verificada ausência dos dados bancários 

onde os descontos estavam sendo feitos, houve determinação de emenda 

à inicial para juntada do respectivos documento comprobatório, momento 

em que esclareceu tratar-se de cartão de crédito de titularidade de Celio 

Azambuja Almeida de Andrade, que, conforme se observa da exordial, 

não figura no pólo ativo da demanda. 2- Pois bem, em observância ao art. 

18 do CPC e às condições da ação adotadas pelo mencionado códex, 

para o perfeito deslinde da presente actio, DETERMINO a parte autora que 

retifique a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sanando os vícios ali 

existentes. 3- Cabe ressaltar que eventual apontamento minucioso por 

parte deste magistrado quanto aos equívocos contidos na peça inaugural, 

implicaria em substituir o papel do peticionante, confeccionando nova 

vestibular, eis porque competirá ao patrono da causa realizar leitura do 

novel CPC e adaptar a peça aos requisitos ali contidos. 4- Intime-se. 5- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ABREU LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-93.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAIONE CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos procuração e ainda comprovante de endereço (contrato de locação, 

conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e 

contemporâneo a data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da 

inicial. Desde já saliento que singela declaração não se prestará ao 

desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 2- Determino a 

imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

3- Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 4- Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002627-04.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TELES NETO OAB - MT25981/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Julio César da Silva Junior (REQUERIDO)

Celton Cesar (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, imperioso se faz registrar que, a teor do Enunciado nº 89 

do FONAJE, a "incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis". 2- Segundo se extrai dos autos, 

mesmo após determinação de emenda à inicial, a parte reclamante não 

apresenta comprovante de endereço onde comprova sua residência nesta 

Comarca, colacionando aos autos, comprovante de endereço em nome de 

seu genitor, desta feita, para uma análise idônea acerca da competência 

deste juízo, em consonância com o art. 4º, da Lei 9.099/95, DETERMINO à 

demandante que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

declaração assinada por seu genitor e ainda pela parte autora, atestando 

a alegada residência. 3- Mantenha-se suspensa a audiência de 

conciliação e, uma vez transcorrido o lapso temporal alhures grafado, com 

ou sem manifestação, faça conclusos. 4- Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002846-17.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência, 

visando um resultado prático das determinações, DETERMINO à parte 

autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos, cópia do cartão 

de crédito utilizado vez que, para suspensão de pagamentos, a 

determinação deve ser direcionada à "bandeira" do cartão, necessitando 

para tanto, dos dados do cartão utilizado, onde estão sendo debitadas as 

cobranças. 2- Determino a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso temporal 

alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- Intime-se. 

5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010542-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KWANZAA - INSTITUTO SOCIO - CULTURAL CAPOEIRISTICO ESPORTIVO 

EDUCACIONAL AMBIENTAL E LAZER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Indefiro o pedido de intimação via WhatsApp. Embora tenha sido 

aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sua utilização por todo 

o Judiciário, este Juizado ainda não conta com nenhum aparelho celular 

fornecido pelo Tribunal para a realização de tais atos. 2- Sendo assim, 

intime-se a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, forneça o endereço 

correto e atual da parte ré, sob pena de extinção do feito. 3- Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-50.2020.8.11.0004

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

SUELY DOMINGOS CORREIA OAB - 284.234.961-04 (REPRESENTANTE)

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Certo é que, em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo, o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2- Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente, trazendo ainda relação de débitos registrados na UC em 

comento. 3- Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 4- 

Intime-se. 5- Expeça-se o necessário. 6- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-36.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inexistindo pedido de urgência a ser apreciado, determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação aprazada, até que a parte autora 

justifique por quais razões asseverou urgência no caso vertente. 2- 

Ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias, faça conclusos para despacho 

inicial. 3- Intime-se. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGEL LEITE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO(A))

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex e não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2- Ademais, a demanda não reclama a realização 

da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos 

Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, vigindo ainda no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública, o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 5- Deste modo, determino que seja a parte requerida citada 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma, para apresentar defesa no 

prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para 

sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a 

peça de redarguição. 6- Expeça-se o necessário. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-12.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JUNIO OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino aos demandantes que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3- Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002196-67.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA SAMPAIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Hospital Regional de Água Boa (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- REDESIGNE nova data para realização da enseada conciliatória, 

expedindo-se o necessário para conhecimento das partes. 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002383-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YARA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, imperioso se faz registrar que, a teor do Enunciado nº 89 

do FONAJE, a "incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis". 2- Segundo se extrai dos autos, 

mesmo após determinação de emenda à inicial, a parte reclamante não 

apresenta comprovante de endereço onde comprova sua residência nesta 

Comarca, colacionando aos autos, comprovante de endereço em nome de 

sua genitora, desta feita, para uma análise idônea acerca da competência 

deste juízo, em consonância com o art. 4º, da Lei 9.099/95, DETERMINO à 

demandante que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

declaração assinada por sua genitora e ainda pela parte autora, atestando 

a alegada residência. 3- Mantenha-se suspensa a audiência de 

conciliação e, uma vez transcorrido o lapso temporal alhures grafado, com 

ou sem manifestação, faça conclusos. 4- Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO WANDERLEY WASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001131-37.2019.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 02 de Março de 2020 – as 12:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-97.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEURIVAL GONCALVES NERY (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KANANDA ALVES RODRIGUES OAB - MT24884/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA ALVES FILHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos nº 

1000060-97.2019.8.11.0004 Vistos, etc. Em análise detalhada do 

processo, verifica-se que a lide versa sobre questões fáticas não 

demonstradas por via documental, o que exige a dilação probatória, de 

modo que SUGIRO a conversão do processo em diligência, para 

designação de audiência de instrução. Dessa forma, designo audiência de 

instrução na data de 06.04.2020 às 12h (Horário de Cuiabá/MT). INTIME-SE 

as partes para que procedam, caso queiram, o arrolamento prévio de rol 

de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 da Lei 

9.099/95, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil. DETERMINO à secretaria que proceda a designação no 

sistema (PJE) e a intimação das partes. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WYSLLA KETTELY LEITE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CAROLINA MOTA OAB - MT21206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Aurélio Bento Pena (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

LUANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT24040/O (ADVOGADO(A))

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos nº 

1000236-13.2018.8.11.0004 Vistos, etc. Em análise detalhada do 

processo, verifica-se que a lide versa sobre questões fáticas não 

demonstradas por via documental, o que exige a dilação probatória, de 

modo que SUGIRO a conversão do processo em diligência, para 

designação de audiência de instrução. Dessa forma, designo audiência de 

instrução na data de 23.03.2020 às 16h (Horário de Cuiabá/MT). INTIME-SE 

as partes para que procedam, caso queiram, o arrolamento prévio de rol 

de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 da Lei 

9.099/95, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil. DETERMINO à secretaria que proceda a designação no 

sistema (PJE) e a intimação das partes. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-86.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM - FORMACAO E TREINAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANTES LTDA. 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos nº 

1000688-86.2019.8.11.0004 Vistos, etc. Em análise detalhada do 

processo, verifica-se que a lide versa sobre questões fáticas não 

demonstradas por via documental, o que exige a dilação probatória, de 

modo que SUGIRO a conversão do processo em diligência, para 

designação de audiência de instrução. Dessa forma, designo audiência de 

instrução na data de 06.04.2020 às 14h (Horário de Cuiabá/MT). INTIME-SE 

as partes para que procedam, caso queiram, o arrolamento prévio de rol 

de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 da Lei 

9.099/95, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil. DETERMINO à secretaria que proceda a designação no 

sistema (PJE) e a intimação das partes. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-56.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIVALDO SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA OAB - GO33199 

(ADVOGADO(A))

JONATHAN NUNES DA SILVA OAB - GO48726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000302-56.2019.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 16 de Março de 2020 – as 13:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 
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comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002135-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDERCY ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002135-80.2017.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 30 de Março de 2020 – as 12:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001774-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBSON DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

JULITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT14517-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001774-29.2018.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 30 de Março de 2020 – as 15:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DIEGO ROCHA SILVERIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001791-65.2018.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 16 de Março de 2020 – as 15:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA LEMANSKI MARTINI FERNANDES OAB - MT25374/O 

(ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO OAB - MT25338/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 1000834-64.2018.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 16 de Março de 2020 – as 16:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012994-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DIANCARLOS ALVES DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 8012994-70.2016.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 30 de Março de 2020 – as 13:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001758-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS AVILA VASCONCELOS (REQUERENTE)

CASSIO HENRIQUE DA MATA OLIVEIRA (REQUERENTE)

MANOEL MESSIAS FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT14517-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 1001758-75.2018.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 30 de Março de 2020 – as 14:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-35.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA PACHECO GEHM (REQUERENTE)

MICHAEL FERREIRA SOUZA GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM OAB - MT26201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. ROCHA BEVILACQUA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVA MOTA BEVILACQUA OAB - MT24201/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos nº 

1000672-35.2019.8.11.0004 Vistos, etc. Em análise detalhada do 

processo, verifica-se que a lide versa sobre questões fáticas não 

demonstradas por via documental, o que exige a dilação probatória, de 

modo que SUGIRO a conversão do processo em diligência, para 

designação de audiência de instrução. Dessa forma, designo audiência de 

instrução na data de 04.05.2020 às 14h (Horário de Cuiabá/MT). INTIME-SE 

as partes para que procedam, caso queiram, o arrolamento prévio de rol 

de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 da Lei 

9.099/95, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil. DETERMINO à secretaria que proceda a designação no 

sistema (PJE) e a intimação das partes. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALY GIMENEZ BARBOSA OAB - MT26244/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN DE PIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002103-07.2019.8.11.0004 Polo Ativo: RUBENS SOUZA 

GUIMARAES Polo Passivo: JEAN DE PIERI Vistos, etc. Verifica-se que o 

Aviso de Recebimento (AR) de citação não foi recebido pelo reclamado, 

conforme determina o artigo 18, I da Lei 9.099/95: Art. 18. A citação 

far-se-á: I – por correspondência, com aviso de recebimento em mão 

própria. (grifo nosso). Assim, intime-se a parte autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar endereço do reclamado, sob pena de extinção 

do processo. Apresentado, designe-se nova data de audiência de 

conciliação. E não apresentado o endereço, retornem os autos conclusos. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002126-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERNANDES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DESPACHO Autos nº 1002126-50.2019.8.11.0004 Vistos, etc. A 

discussão processual reside no pagamento da TUST e TUSD na base de 

cálculo do ICMS. Em 15.12.2017, o Superior Tribunal de Justiça afetou os 

Embargos de Divergência em REsp n.º 1.163.020/RS e os Recursos 

Especiais n.º 1.699.851/TO e n.º 1.692.023/MT, cadastrando a questão na 

base de dados do STJ como Tema 986. Esse Tema discute a “Inclusão da 

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS.” Desse modo, há determinação de suspensão 

nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 

1.037, II, CPC) (acórdão publicado no DJe de 15/12/2017), aguardando 

decisão em sede de recursos repetitivos, tendo como ministro relator 

HERMAN BENJAMIN. Assim, a suspensão da presente ação é medida 

hierárquica impositiva que se deve cumprir. Diante o exposto, SUGIRO 

SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO, com fulcro no artigo 1.036 e 
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1.037, II do CPC. Tendo notícia do julgamento, a secretaria deverá intimar 

as partes para dar andamento no processo em até 10 (dez) dias, sob 

pena de ser caracterizado a perda do interesse de agir e consequente a 

extinção do processo. Determino a secretaria que coloquem o presente 

autos na etiqueta “Suspensos ICMS”. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLA GOMES SPAGNOL (REQUERIDO)

ADRIANA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Processo: 1000024-89.2018.8.11.0004 Vistos, etc. O processo não se 

encontra apto para julgamento. Verifica-se que o processo possui vício 

quanto ao instrumento particular de representação, uma vez que, a 

contestação foi subscrita por advogado sem trazer o mandato de 

representação. Incide neste caso, o art. 76 do Código de Processo Civil, in 

verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade 

da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará 

prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1º Descumprida a 

determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o 

processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será 

considerado revel, se a providência lhe couber; Desse modo, necessário 

converter o julgamento em diligencia, para: Intimar a parte reclamada para, 

no prazo de 05 (cinco) dias sanar o vício apontado, sob pena de ser 

declarada revel. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERMANIAN NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SOUZA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001274-26.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ALEXANDRE 

FERMANIAN NETO Polo Passivo: MARCOS ANTONIO SOUZA CARVALHO 

Vistos, etc. Verifica-se que conforme certidão de ID 21219659 não foi 

possível proceder à citação do reclamado. Assim, intime-se a parte autora, 

para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar novo endereço do reclamado, 

sob pena de extinção do processo. Apresentado, designe-se nova data 

de audiência de conciliação. E não apresentado o endereço, retornem os 

autos conclusos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GONCALO PINTO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001623-29.2019.8.11.0004 Vistos, etc. O processo não se 

encontra pronto para julgamento. Em análise aos autos, constata-se a 

necessidade de converter o julgamento em diligência pois, considerando o 

disposto no artigo 320 do CPC, a petição será instruída com documentos 

indispensáveis para a propositura da ação. Assim, verifico que a parte 

autora deixou de apresentar comprovante de endereço em seu nome. 

Desse modo, determino que a parte autora apresente no prazo de 05 

(cinco) dias comprovante de endereço e/ou contrato de aluguel que 

comprove o endereço indicado na inicial para o devido prosseguimento da 

lide, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Ressalte-se que mera declaração não será considerada válida. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, voltem 

os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIOMAR DE LIMA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL OAB - SP287799 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos nº 

1000798-85.2019.8.11.0004 Vistos, etc. Em análise detalhada do 

processo, verifica-se que a lide versa sobre questões fáticas não 

demonstradas por via documental, o que exige a dilação probatória, de 

modo que SUGIRO a conversão do processo em diligência, para 

designação de audiência de instrução. Dessa forma, designo audiência de 

instrução na data de 06.04.2020 às 15h (Horário de Cuiabá/MT). INTIME-SE 

as partes para que procedam, caso queiram, o arrolamento prévio de rol 

de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 da Lei 

9.099/95, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil. DETERMINO à secretaria que proceda a designação no 

sistema (PJE) e a intimação das partes. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A P DA SILVA MULTIEVENTOS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA OAB - MT12658/O (ADVOGADO(A))

MILLENA CRISTINA PEREIRA DA SILVA OAB - MT26682/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA A BARROS PROMOCOES ARTISTICAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos nº 

1000719-09.2019.8.11.0004 Vistos, etc. Em análise detalhada do 

processo, verifica-se que a lide versa sobre questões fáticas não 

demonstradas por via documental, o que exige a dilação probatória, de 

modo que SUGIRO a conversão do processo em diligência, para 

designação de audiência de instrução. Dessa forma, designo audiência de 

instrução na data de 06.04.2020 às 13h (Horário de Cuiabá/MT). INTIME-SE 

as partes para que procedam, caso queiram, o arrolamento prévio de rol 

de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 da Lei 

9.099/95, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil. DETERMINO à secretaria que proceda a designação no 

sistema (PJE) e a intimação das partes. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA COSTA ATAIDES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT28413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA OAB - MT26463/O (ADVOGADO(A))

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos nº 

1000938-22.2019.8.11.0004 Vistos, etc. Em análise detalhada do 

processo, verifica-se que a lide versa sobre questões fáticas não 

demonstradas por via documental, o que exige a dilação probatória, de 

modo que SUGIRO a conversão do processo em diligência, para 

designação de audiência de instrução. Dessa forma, designo audiência de 

instrução na data de 06.04.2020 às 16h (Horário de Cuiabá/MT). INTIME-SE 

as partes para que procedam, caso queiram, o arrolamento prévio de rol 

de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 da Lei 

9.099/95, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil. DETERMINO à secretaria que proceda a designação no 

sistema (PJE) e a intimação das partes. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ FLORENCIO BROCH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEDRO SOUSA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos nº 

1001246-58.2019.8.11.0004 Vistos, etc. Em análise detalhada do 

processo, verifica-se que a lide versa sobre questões fáticas não 

demonstradas por via documental, o que exige a dilação probatória, de 

modo que SUGIRO a conversão do processo em diligência, para 

designação de audiência de instrução. Dessa forma, designo audiência de 

instrução na data de 04.05.2020 às 15h (Horário de Cuiabá/MT). INTIME-SE 

as partes para que procedam, caso queiram, o arrolamento prévio de rol 

de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 da Lei 

9.099/95, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil. DETERMINO à secretaria que proceda a designação no 

sistema (PJE) e a intimação das partes. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos nº 

1001386-92.2019.8.11.0004 Vistos, etc. Em análise detalhada do 

processo, verifica-se que a lide versa sobre questões fáticas não 

demonstradas por via documental, o que exige a dilação probatória, de 

modo que SUGIRO a conversão do processo em diligência, para 

designação de audiência de instrução. Dessa forma, designo audiência de 

instrução na data de 04.05.2020 às 13h (Horário de Cuiabá/MT). INTIME-SE 

as partes para que procedam, caso queiram, o arrolamento prévio de rol 

de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 da Lei 

9.099/95, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil. DETERMINO à secretaria que proceda a designação no 

sistema (PJE) e a intimação das partes. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YURI CAMILA ROSA MIRANDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VITOR NOBRES OAB - MT24164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos nº 

1001137-44.2019.8.11.0004 Vistos, etc. Em análise detalhada do 

processo, verifica-se que a lide versa sobre questões fáticas não 

demonstradas por via documental, o que exige a dilação probatória, de 

modo que SUGIRO a conversão do processo em diligência, para 

designação de audiência de instrução. Dessa forma, designo audiência de 

instrução na data de 04.05.2020 às 16h (Horário de Cuiabá/MT). INTIME-SE 

as partes para que procedam, caso queiram, o arrolamento prévio de rol 

de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 da Lei 

9.099/95, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil. DETERMINO à secretaria que proceda a designação no 

sistema (PJE) e a intimação das partes. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012781-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA FLAVIA FARIAS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE GOMES DE MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012781-64.2016.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 02 de Março de 2020 – as 16:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

K. A. J. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos nº 

1000078-21.2019.8.11.0004 Vistos, etc. Em análise detalhada do 

processo, verifica-se que a lide versa sobre questões fáticas não 

demonstradas por via documental, o que exige a dilação probatória, de 

modo que SUGIRO a conversão do processo em diligência, para 

designação de audiência de instrução. Dessa forma, designo audiência de 

instrução na data de 04.05.2020 às 12h (Horário de Cuiabá/MT). INTIME-SE 

as partes para que procedam, caso queiram, o arrolamento prévio de rol 

de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 da Lei 

9.099/95, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil. DETERMINO à secretaria que proceda a designação no 

sistema (PJE) e a intimação das partes. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 1001655-68.2018.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 16 de Março de 2020 – as 12:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTANIA PERPETUO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JESUS BARBOZA OAB - MT0010753S (ADVOGADO(A))

CELSO MARTIN SPOHR OAB - MT2376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FERREIRA MARQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EPAMINONDAS ALMEIDA LEITE JUNIOR OAB - GO35922 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000423-84.2019.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 16 de Março de 2020 – as 14:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SIMOES BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUAXE ENCOMIND PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

GUAXE CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT15757-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 1000993-07.2018.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 02 de Março de 2020 – as 14:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 81 de 1067



(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE MARCELO DOS SANTOS QUEIROZ OAB - MT22580/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M CONSTRUCOES ELETRICAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000465-07.2017.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 02 de Março de 2020 – as 13:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001595-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELYS CRISTINA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 1001595-95.2018.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 02 de Março de 2020 – as 15:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001753-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS VIEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

JACIRA ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NELCY AMBROSIO DA SILVA (REQUERENTE)

ALINE BATISTA PEREIRA (REQUERENTE)

STELA MARES DE SOUSA (REQUERENTE)

MAIZA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

BIANKA CARVALHO GOMES (REQUERENTE)

LILIANE CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CRISTIANY TOGOJEBADO DE MATOS (REQUERENTE)

CRISTIANE DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

LORANA DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT5073-O (ADVOGADO(A))

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT14517-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 1001753-53.2018.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 30 de Março de 2020 – as 16:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001981-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RAIONE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001981-62.2017.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 13 de Abril de 2020 – as 13:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAILDO JOSE LUIZ (REQUERIDO)

RODRIGO HENRIQUE LUIZ ROMERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000093-24.2018.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 13 de Abril de 2020 – as 16:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FRANCELINO DE JESUS (REQUERENTE)

THIAGO SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

DANILLO FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001565-60.2018.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 13 de Abril de 2020 – as 15:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA KARIELY SOUZA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA CAMINHA DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 1000616-36.2018.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 13 de Abril de 2020 – as 14:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001801-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE FARIAS DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CAROLLINE BRAATZ SILVA (REQUERIDO)

R M CONSTRUCOES ELETRICAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO OAB - MT15398-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 1001801-12.2018.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 13 de Abril de 2020 – as 12:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON MIGUEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002091-61.2017.8.11.0004 Vistos. Diante da sentença 

publicada no ID 14612191, e considerando que não houve apresentação 

de Recurso e/ou manifestação das partes, ARQUIVE-SE o processo. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 
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Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M M ACADEMIA DE MUSCULACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

ALINE RODRIGUES MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1001006-69.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra pronto para julgamento. Em 

análise aos autos, constata-se a necessidade de converter o julgamento 

em diligência a fim determinar que a parte autora apresente no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção, os documentos essenciais a propositura 

da presente ação em sede dos Juizados Especiais, referente a sua 

comprovação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, quais 

sejam: - contrato social registrado em junta comercial; - e comprovação da 

sua qualificação tributária atualizada. Necessário ressaltar que tais 

documentos não somente compreendem parte da determinação contida no 

Enunciado 135 do FONAJE, como são documentos indispensáveis para 

propositura da ação de pessoas jurídicas (320 do CPC c/c 8° da Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte 

autora, voltem os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAX & MELO - CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

ODEMAR QUEIROZ AVELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MARCOS ALENCAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RABAIOLI RAMOS OAB - MT0014796A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1001558-34.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra pronto para julgamento. Em 

análise aos autos, constata-se a necessidade de converter o julgamento 

em diligência a fim determinar que a parte autora apresente no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção, os documentos essenciais a propositura 

da presente ação em sede dos Juizados Especiais, referente a sua 

comprovação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, quais 

sejam: - contrato social registrado em junta comercial; - e comprovação da 

sua qualificação tributária atualizada. Necessário ressaltar que tais 

documentos não somente compreendem parte da determinação contida no 

Enunciado 135 do FONAJE, como são documentos indispensáveis para 

propositura da ação de pessoas jurídicas (320 do CPC c/c 8° da Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte 

autora, voltem os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA OAB - MT9030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI MACEDO SAPORITI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1001966-25.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra apto para julgamento. Encaminhe 

os autos para o contador judicial para que promova o cálculo do valor 

atual da dívida discutida, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive 

considerando o pagamento realizado conforme alegação da autora no id. 

27845440. Após, voltem os autos conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO BASTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I A NOGUEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1001070-79.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra apto para julgamento. 

Considerando a certidão id. 27916714, intime-se o autor, para no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar os documentos comprobatórios de suas 

alegações, conforme mencionado na petição inicial. Após, voltem os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-69.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000176-69.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:PAULO EMILIO 

MONTEIRO DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL 

SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/03/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-54.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA PEREIRA DA TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOMILSON BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALTENIR DA SILVA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000177-54.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARIA ELZA 

PEREIRA DA TRINDADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

NUNES DE SOUSA FILHO POLO PASSIVO: VALTENIR DA SILVA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-44.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONFIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de 

seu(sua)(s) advogado(a)(s), providenciar o pagamento em espécie 

(dinheiro) da caução, mediante guia de depósito judicial, conforme 

determinada na r. decisão de Id. 28140851.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002157-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA DE FATIMA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO OAB - MT24521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 06/02/2019 Hora: 12:40/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE OLIVEIRA DE SOUZA GOMES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA MAYARA NUNES SAGGIN OAB - MT25319/O (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 11/03/2019 Hora: 12:40/MT O não comparecimento 

á audiência designada será importará no arquivamento do feito, bem como 

pagamento das custas processuais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 06/08/2019 

Hora: 12:20/HORÁRIO DE MATO GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STHEFANE MARIA ARAUJO COSTA (REQUERIDO)

STENIO HENRIQUE SOUSA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/05/2019, às 16h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002046-86.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO TRASI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX & MELO - CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 23/10/2019 Hora: 12:00 (Horario de Cuiaba).
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001766-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARY SONIA ACACIO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA FRANCIELE ROQUE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

JANDA DE OLIVEIRA OAB - MT27253/O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001766-18.2019.8.11.0004 Promovente(s): MARY SONIA 

ACACIO DANTAS Promovido(s): LARISSA FRANCIELE ROQUE Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A Reclamada não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora 

ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, aduzindo, em resumo, que desde maio/2019 cuida de uma 

cadela da raça husky siberiano, e em razão de sua rotina de viagens, tem 

que deixar a cadela aos cuidados de terceiros. Afirma que tinha 

contratado a reclamada para ser sua personal trainer, e posteriormente 

frequentava sua academia, gerando vinculo de amizade entre ambas, e 

por estar ciente das causas de proteção animais que a autora se envolvia, 

ofereceu cuidados a sua cadela, quando a autora necessitasse. 

Assevera que quando a reclamada foi cuidar de sua cadela, mencionou 

várias críticas, pelo fato de que em razão das viagens da autora não 

poderia ter cachorro, o que a deixou bastante magoada. Aduz que além 

disso, teve conhecimento que a reclamada postou vídeo em grupo de 

WhatsApp insinuando que a cachorra da autora estava sendo maltratada. 

Assim, afirma que a situação é passível de abalo moral, visto que não 

autorizou qualquer filmagem na sua residência, e ainda que tais filmagens 

são ofensivas. Em sua defesa, a reclamada alega que cuidou da cadela 

da autora por dois dias, prestando inteira satisfação sobre alimentação, 

hidratação e bem estar da cadela, sendo indevida a forma que a autora 

distorce a situação com intuito de receber indenização em juízo. Assevera 

que pelas mensagens observa-se que a autora concordou com todas as 

observações feita sobre a cadela. Quanto aos vídeos, afirma que em 

nenhum momento denigre a imagem da autora, que filmou apenas para 

demonstrar que estava cuidando da cadela, e que foi enviado apenas 

para a autora, cabendo a esta a divulgação do conteúdo. Pugna pela 

improcedência da inicial. Pois bem. Analisando detidamente os fatos e 

documentos do processo, verifica-se que o vídeo descrito pela autora, em 

que está sendo analisado como o objeto da ofensa, não demonstra 

elementos suficientes para causar abalo, visto que o comentário da 

reclamada feito no vídeo também foi feito diretamente em conversa 

particular para a autora, que não discordou sobre a situação. Ainda, 

observa-se que não resta demonstrado que o vídeo foi postado em grupo 

de WhatsApp, mas sim, que o irmão da autora recebeu de um terceiro, que 

teve seu nome omitido no print apresentado na inicial. Assim, tem-se que a 

reclamada mandou este vídeo para um terceiro, que ambas as partes 

conhecem e omitem quem seria, mas possivelmente um conhecido em 

comum das partes, visto que a autora vai agradecer a mensagem enviada 

por esta pessoa. Dessa forma, não restou demonstrado o motivo do 

constrangimento vivenciado, visto que o dever da reclamada de cuidar do 

animal de estimação da autora foi devidamente cumprido, e o conteúdo do 

vídeo, não demonstra nenhuma intenção de denigrir a sua imagem. Com 

isso, se a ofensa se baseia na divulgação de imagem em grupo, não 

restou provado nos autos, a divulgação no local indicado. Nesta senda, 

tenho que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deve ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. Certo 

que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a 

parte autora não comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona 

neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar 

("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do 

autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) O autor nos presentes autos se resume 

em trazer proposições genéricas, sem fixar o centro exato dos elementos 

caracterizadores dos danos, quais sejam, o nexo de causalidade e o fato 

lesivo concreto. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na 

espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente 

comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou 

indigna. Se realmente houve difamações, calúnias ou injurias, o sistema 

correto para averiguação é a esfera penal, sendo certo que nos 

documentos e provas anexadas aos autos não restou demonstrado tal 

ocorrência. Não se pode esquecer que a sensibilidade exacerbada está 

fora da órbita do dano moral, devendo ser levado em conta que a 

frustração e a contrariedade, em certa medida, fazem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 

até no ambiente familiar. Neste sentido: O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Com efeito, a improcedência da inicial se impõe. 

Deixo de condenar a parte autora na litigância de má-fé, visto que não 

caracterizado no processo. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LUIZ HAAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT24040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS OAB - SP0301700A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA MEDEIROS ARIAS OAB - SP259885 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 12/08/2019 Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-16.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN WERTLEY SOUSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

W. T. M. ALVES REPRESENTACOES EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000186-16.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:WILLIAN 

WERTLEY SOUSA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

SOUSA SETUBA MILHOMEM POLO PASSIVO: W. T. M. ALVES 

REPRESENTACOES EIRELI e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 16/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-98.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARQUES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA OAB - MT25203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000187-98.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ELSA MARQUES 

SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA, JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA POLO PASSIVO: AGUAS 

DE BARRA DO GARCAS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 17/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-83.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARVALHO DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON OLIVEIRA COSTA OAB - MT0021242A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000188-83.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ANDERSON 

CARVALHO DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEFFERSON 

OLIVEIRA COSTA POLO PASSIVO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001296-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DISQUINHO COMERCIO DE DISCOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 1001296-21.2018.8.11.0004 Requerente: DISQUINHO 

COMERCIO DE DISCOS LTDA - ME ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

ADALBERTO ALVES DE MATOS - MT0004502A Requerido: RENATO 

GOMES DE OLIVEIRA Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Embargada para apresentar Impugnação aos Embargos à 

Execução interposto nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

28 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293997 Nr: 15292-06.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiner Pires Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA - OAB:5.444/MT

 CERTIFICO que procedo a intimação do autor do fato VALDINER PIRES 

FILHO, na pessoa de seu advogado FERNANDO CÉSAR BORTALAIA 

OAB-MT 5.444, para que compareça a audiência preliminar designada 

para o dia 17/03/2020, às 14h30min (horário de Cuiabá-MT). Eu, ______ 

Marcenilda da Silva Faria, estagiária, quem digito e assino.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 298638 Nr: 1539-45.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Donizete Roncari Negrão, Edilson Otacílio 

da Silva, Marlene Maria da Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 DECISÃO

Código: 298638

 Vistos, etc.

1. Dispensado relatório consoante possibilidade consagrada na literalidade 

do §3º, art. 81 da Lei nº 9.099/1995.

1. Aprioristicamente, no que toca a suposta prática do delito de lesão 

corporal, praticado, em tese, por Celso Donizete Rocari Negrão, 
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DESIGNE-SE audiência preliminar conforme a disponibilidade em pauta, 

porquanto percorre as balizas tracejadas pelos princípios norteadores 

ínsitos no art. 2º, da Lei 9.099/1995.

2. Lado outro, quanto aos crimes de violação de domicílio, ameaça, 

exercício arbitrário das próprias razões, lesão corporal, maus tratos a 

animais, apropriação indébita e dano, supostamente praticados por Edilson 

Otacílio da Silva contra Celso Donizete Rocari Negrão e Benedita Siqueira 

Roncari Negrão; e dos crimes de apropriação indébita e dano, em tese, 

praticados por Marlene Maria da Costa Silva, contra Celso Donizete Rocari 

Negrão e Benedita Siqueira Roncari Negrão, o Ministério Público, dominis 

litis da ação penal em vogas, destacou sua opinião jurídica sobre o fato 

apurado, sinalizando que no caso em testilha há o concurso de infrações 

penais e quando somadas as penas em abstrato de cada qual, tem-se um 

valor que ultrapassa os dois anos.

3. Deste modo e atento ao disposto no artigo 108 e 109 do CPP, ambos 

combinados com os artigos 61 e 92 da Lei 9.099/1990, assim como o 

Enunciado n° 10 do FONAJE, reconheço a INCOMPETÊNCIA deste juízo 

para processar a causa, declinando-a em favor da Justiça Comum desta 

comarca para posterior distribuição, devendo a secretaria realizar as 

baixas e anotações necessárias.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 29 de julho de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 297034 Nr: 764-30.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mohamad Mahmud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Pereira de Souza - 

OAB:42.565 OAB/GO

 SENTENÇA

Cód.: 297034

Vistos, etc.

1. Dispensado o relatório conforme intelecção do art. 81, §3º da Lei 

9.099/1995.

 2. É sabido que para iniciar-se uma ação penal privada é imprescindível 

que ocorra o ajuizamento da queixa-crime no período 06 (seis) meses a 

contar da data em que o legitimado tomou conhecimento da pessoa do 

suposto autor do fato. Ocorre que, o delito em voga foi praticado em 

04.12.2018 e até o presente momento não foi ofertada a inicial acusatória, 

resultando na consequente decadência do fato típico em apreço.

3. Isto posto e observando o art. 38 do Código de Processo Penal aliado 

ao art. 92 da Lei 9.099/1995, DECLARO, extinta a punibilidade dos fatos 

sub judice com fulcro na inteligência extraída do art. 107, inciso IV, do 

Código Penal, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP).

 4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

5. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

 6. Expeça-se o necessário.

7. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 09 de setembro de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-44.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONFIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- No 

que tange à prova inequívoca, esta se faz presente, vez que por meio de 

uma cognição sumária através do conjunto probatório escoltado nos 

autos, os mesmos indicam a probabilidade da certeza da ocorrência do 

fato, máxime quando se nota que as provas do “melhor direito” da parte 

autora se resplandecem de plano, vez que debruçando sobre o caso, se 

constata que os documentos identificam que mesmo não existindo débitos 

em nome da autora junto ao órgão demandado conforme se vislumbra da 

certidão negativa de débitos expedida pela mesma, a demandada mantém 

o protesto em nome daquela. No que tange o requisito do fundado receio 

de dano irreparável, este emerge circunstancialmente pelo simples fato de 

que a manutenção indevida pela ré do nome da parte demandante nos 

órgãos de restrições ao crédito cause outros gravames de ordem pessoal 

e moral a esta, como dito alhures. O perigo da demora aflora no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional à 

reclamante, acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos e situações vexatórias na 

praça em decorrência da prática indevida da requerida, tolhendo o livre 

acesso ao crédito e criando embaraços à sua atividade, cabendo 

destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar, 

segundo se ressaltou acima, enormes prejuízos de ordem moral e 

financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por conta da 

conduta da Ré, consoante explanação da própria prova inequívoca. No 

tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela 

satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no 

litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status quo ante que se 

encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos 

prejuízos que vier a suportar com a aplicação da medida 3- Assim, com 

arrimo no art. 300, caput, e § 1º, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA ANTECIPADA vindicada no que toca ao pedido de 

excluir incontinenti o nome da parte requerente junto ao cartório de 

protesto de títulos, relativamente ao instrumento de protesto 200216, 

oriundo da Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT, datado de 

10/07/2018, no valor de R$ 266,44 (Duzentos e sessenta e seis reais e 

quarenta e quatro centavos), mediante caução que deverá ser prestada 

em espécie (dinheiro) no prazo de 10 (dez) dias. 4- Expeça-se guia para o 

depósito da quantia ofertada em caução, e após o pagamento da mesma, 

oficie-se ao Cartório de Protesto de Títulos para que proceda a exclusão 

do nome da autora de seus cadastros. 5- Analisando os autos noto que a 

parte Requerente declarou não possuir condições financeiras para ofertar 

a demanda, contudo, não pode escapulir da apreensão deste magistrado 

que a autora não apresentou seu comprovante de renda para robustecer 

a arguição de que não possui condições de arcar com as custas judiciais, 

inferindo-se, assim, a existência de indícios contrários às declarações de 

pobreza. Afora isto, optou por ingressar com demanda sendo 

representada por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à 

Defensoria Pública desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com 

as demandas procede à análise das condições econômicas das partes, 
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deste modo, com esteio no artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os 

benefícios da justiça. 6- Em continuidade ao feito, verifica-se que a 

demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da 

Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa” (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 7- Deste modo, determino que seja a 

parte requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 8- Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 9- Expeça-se o 

necessário. 10- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002836-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR SIEBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO OAB - MT25338/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 89 de 1067



momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002018-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO GOIS RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 
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1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2. Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3. Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001393-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO KOTHE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO FERNANDES SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se o exequente para informar o CPF da parte executada no prazo 

de 10 (dez) dias, vistas a possibilitar a realização da penhora por meio 

das ferramentas eletrônicas 2- Após, faça os autos conclusos para 

penhora. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002123-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS JOSE TRINDADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE OAB - MT16506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA VIEIRA BOHRER (LITISCONSORTES)

ANDRE JULIANO VIEIRA BOHRER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-48.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada no ID nº 

25545753. 2. Após, transcorrido o prazo para a apresentação da 

impugnação, com ou sem ela, faça os autos conclusos para sentença. 3. 

Expeça-se o necessário. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

EDMUNDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada no ID nº 

24121290. 2. Após, transcorrido o prazo para a apresentação da 

impugnação, com ou sem ela, faça os autos conclusos para sentença. 3. 

Expeça-se o necessário. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-67.2018.8.11.0004

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

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES DIAS ROLDAO OAB - 080.968.721-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002095-30.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DUMAS FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA OAB - MT22090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLAVIO BORGES SANTANA (EXECUTADO)

FLAVIA KIOMA RIBEIRO SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 
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ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIRANDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. DE CARLI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção por abandono, nos termos do art. 485, 

inciso III do CPC. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000132-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TONTIM DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON RODRIGUES DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça, de ID nº 19686869, a qual 

informa quanto a ausência de bens penhoráveis, DETERMINO seja intimado 

o exequente para que no prazo de 30 (trinta dias) indique bens da parte 

executada passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito. 2. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos, nota-se que embora o pedido da parte autora seja 

juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em análise 

de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa garantidos aos requeridos, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária, eis porque, INDEFIRO o pedido do promovente de 

tutela antecipada. 3- Ademais, a demanda não reclama a realização da 

audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados 

da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. Não bastasse isto, a presente comarca não conta com 

representante da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, de tal sorte que 

o aprazamento da referida audiência com o rigor literal da lei, redundaria 

em flagrante prejuízo ao erário, diante de um quadro fático até então 

inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no Estado de Mato Grosso 

e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 que 

contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde 

que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII 

ENCONTRO CUIABÁ). 4- Deste modo, determino que sejam as partes 

requeridas citadas para apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 5- Cite-se o 

os requeridos observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 6- Expeça-se o 

necessário. 7- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000041-57.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LIMA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDERSON CARVALHO DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 4. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000026-88.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER DOMINGOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO OAB - MT26360/O 

(ADVOGADO(A))

AURINO DE SOUZA CARDOSO OAB - MT26300/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALMEIDA DIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS OAB - MT18132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO MARQUES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000004-30.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HULALA MODA POPULAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA ETERNA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002197-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELLYNE RODRIGUES SANTOS OAB - MT25370/O (ADVOGADO(A))

AGNES LAURA RODRIGUES BAILAO OAB - MT22579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

DIONISMAR ALVES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Indefiro o pedido de citação via WhatsApp. Embora tenha sido aprovada 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sua utilização por todo o 

Judiciário, este Juizado ainda não conta com nenhum aparelho celular 

fornecido pelo Tribunal para a realização de tais atos. 2. Sendo assim, 

intime-se a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, forneça o endereço 

correto e atual da parte ré, sob pena de extinção do feito. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002849-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO JOSE DAMASCENO PAIVA OAB - GO55885 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBI MODAS BARRA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47): O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante ao exposto, deverá a parte 

autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima grafado, 

precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Bem como, no mesmo prazo, 

deverá acostar o título extrajudicial discutido. Após o transcurso do prazo, 

com ou sem manifestação, faça conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002809-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Das breves 

leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a medida 

vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os requisitos 

delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca dos 

requisitos nota-se que o risco de ineficácia do provimento principal e a 

plausibilidade do direito alegado, não estão presentes nos autos vez que 

não há evidências de que o requerente sofreu constrangimentos e 

aborrecimentos em razão do procedimento da Ré visto que, nos 

documentos que acompanham a exordial denota-se restrições alienígenas 

aos débitos debatidos nestes autos, com datas distintas e anteriores à 

negativação discutida. Nesse sentido, não evidenciado o perigo da demora 

(periculum in mora) e o fumus boni juris na explanação constante na 

vestibular, não restam demonstrados os requisitos ensejadores da tutela 

pleiteada. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido.” (REsp 1125621/MG 

? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 6- INDEFIRO o pedido de tutela antecipada 

vindicada pelo promovente, tendo em vista que a parte autora não 

apresentou conteúdo probatório para evidenciar o periculum in mora em 

conjectura alguma, uma vez que os documentos acostados à exordial 

evidenciam restrições efetivadas por empresas alienígenas à presente 

rusga. 7- Tendo a audiência de conciliação já sido aprazada, proceda à 
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citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 8- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 9- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

12- Expeça-se o necessário. 13- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002810-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE XIMENES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 
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das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a promovente os benefícios da Justiça 

Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, 

pessoa física hipossuficiente. 10- Aprazada audiência de conciliação, 

proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

15- Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002812-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO OAB - MT26360/O 

(ADVOGADO(A))

AURINO DE SOUZA CARDOSO OAB - MT26300/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA NEVES COSTA (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 
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ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a promovente os benefícios da Justiça 

Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, 

pessoa física hipossuficiente. 10- Aprazada audiência de conciliação, 

proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

15- Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-14.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY SOUZA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISIS FERREIRA SANTANA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da certidão de ID nº 25028324, na qual o autor 

informa o novo endereço da requerida, DETERMINO à Secretaria do 

Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de tentativa de 

conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 
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necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002822-86.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 
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possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002827-11.2019.8.11.0004
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WELLINTON DE SOUZA REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta restou devidamente 

demonstrada, notadamente pela juntada de registro de reclamação feito à 

empresa contratada onde há menção de datas de solicitação e prazo de 

entrega, demonstrando a demora e o descaso da requerida na entrega do 

serviço contratado. No que tange ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam a má prestação de serviço pela requerida, 

exsurgindo o perigo da demora no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional da reclamante a respeito 

de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça 

de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida 

da requerida, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira e moral àquela. 

No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado do requerente por conta da conduta da requerida, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 
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consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido.” (REsp 1125621/MG - RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a ré tome as 

providências pertinentes para a devida ligação da rede de água no imóvel 

da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 300,00 (trezentos reais), sem prejuízo de majoração em 

caso de necessidade, SUSPENDENDO as cobranças vincendas 

correspondentes à taxa de instalação (rede de abastecimento, hidrômetro, 

cavalete etc.), no valor de R$ 64,75 (sessenta e quatro reais e setenta e 

cinco centavos) até o efetivo fornecimento da água na residência do 

autor; abstendo-se ainda de efetivar cobranças das taxas de água dos 

meses de novembro e dezembro de 2019, no valor de R$ 26,80 (vinte e 

seis reais e oitenta centavos) cada, bem como a taxa de esgoto dos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, no valor de R$ 16,10 

(dezesseis reais e dez centavos) cada, até o deslinde do feito. 8- DEFIRO 

a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/1950. 9- Tendo a audiência de tentativa de conciliação já sido 

aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 10- Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos 

nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a 

citação por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do 

dispositivo em apreço. 12- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 

9.099/1995. 13- Em último caso, havendo necessidade, expeça-se carta 

precatória (devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os 

préstimos do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) 

requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a 

ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 14- Expeça-se o necessário. 15- 

Cumpra-se.
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INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, este emerge circunstanciadamente pelo simples 

fato de que sem o diploma de conclusão do curso, o autor fica 

impossibilitado de trabalhar na área especifica na qual empreendeu anos 

da sua vida para se graduar, deixando de exercer sua profissão pela 
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demora na emissão do documento que certifica sua qualificação. O perigo 

da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de 

um provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

requerente por conta da conduta da requerida, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, - Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, 

somente quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do 

artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também 

reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova 

por parte do consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar 

suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto 

para fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda 

da simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300 do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada confeccione e encaminhe ao autor o diploma de 

conclusão de curso de Gestão Pública, matrícula 201731940, no prazo de 

20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), 

sem prejuízo de majoração em caso de necessidade.. 8- Analisando os 

autos noto que a parte Requerente declarou não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que a parte autora não apresenta 

comprovante de renda, estando os autos carentes de provas para 

robustecer a arguição de que não possui condições de arcar com as 

custas judiciais, inferindo-se, assim, a existência de indícios contrários à 

declaração de pobreza. deste modo, com esteio no artigo 5º da Lei nº 

1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita. 9- Tendo sido 

aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 
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da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000732-08.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLINA MARTINS DE MOURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO PRATES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha 

atualizada do débito discutido, com vistas a possibilitar a realização da 

penhora por meio das ferramentas eletrônicas, concedendo o prazo de 05 

(cinco) dias para a concretização da ordem. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TOLEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RESPLANDE REZENDE OAB - MT25200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do Código de 

Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

vindicada no que toca ao pedido de excluir incontinenti o nome da parte 

requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre 

registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente 

rusga com a requerida. 4- Visando o resultado prático da tutela, ORDENO 

a expedição de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão 

em comento, fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do 

CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso na 

retirada do nome da parte requerente junto aos seus cadastros, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 5- DEFIRO ao 

promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, 

por declarar ser a parte requerente, pessoa física hipossuficiente. 6- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 7- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 8- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 9- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 10- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

11- Expeça-se o necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-15.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. BRAGA DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANY CRISTINY CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000980-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIARI DOS REIS PAULINO FEITOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha 

atualizada do débito discutido, com vistas a possibilitar a realização da 

penhora por meio das ferramentas eletrônicas, concedendo o prazo de 05 
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(cinco) dias para a concretização da ordem. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-60.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AMADO ZILIO SPOHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE INACIO OLIVEIRA OAB - RO0005872A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas online colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000577-05.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ORLANDO FERREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da certidão de ID nº 26798382, intime-se a parte autora para que 

em, 10 (dez) dias, apresente o endereço da parte executada, com vistas a 

possibilitar o início da fase de cumprimento de sentença. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002176-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH PAGLIARI CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIDALGO FONSECA PARREIRA OAB - MT18936/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS RICARDO BARROS OAB - PB21990 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA 21 DE ABRIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime-se a parte exequente para apresentar o CNPJ da executada, com 

vistas a possibilitar a realização da penhora por meio das ferramentas 

eletrônicas, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para a concretização 

da ordem. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002911-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AYRES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO GARCIA FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 
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regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça 

Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, 

pessoa física hipossuficiente. 10- Aprazada audiência de conciliação, 

proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

15- Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 
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quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 

irreparável, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que o 

autor alega não ter recebido o produto e ainda, que houve venda casada, 

o que pode ser observado dos documentos carreados aos autos, o que 

vem lhe causando aborrecimentos de ordem financeira e moral. O perigo 

da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de 

um provimento jurisdicional ao reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, inserção de seus dados 

em rol de maus pagadores, causando enormes prejuízos de ordem moral e 

financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta da Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento”. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG - RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7-Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada suspenda cobranças referentes ao contrato de 

financiamento firmado com o autor em 01/10/2019, no valor de 

R$-1.831,41 (hum mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e um 

centavos), abstendo-se de inserir o nome do requerente nos órgãos de 

restrição ao crédito espelhado na dívida em comento, sob pena de multa 

de R$-3.000,00 por ato de descumprimento. 8- Tendo a audiência de 

conciliação sido aprazada, proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 
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correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13- Expeça-se o 

necessário. 14- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002063-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONHTER GUARDIATO DE LARA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista que a utilização dos sistemas eletrônicos para penhora 

de bens foi infrutífera, e a não localização de bens do devedor, 

DETERMINO seja intimada a parte exequente para que no prazo de 30 

(trinta dias) indique bens da parte executada passíveis de penhora, sob 

pena de extinção do feito. 2. Intime-se. 3. Ultrapassado o aludido prazo, 

faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001953-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA PAULINO ALVES MARIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer onde a parte 

autora pleiteia que o DETRAN/MT realize a transferência do veículo 

supostamente vendido a Sra. Marcelina Firmina de Sousa, bem como que 

seja realizada a transferência de todas as multas e valores relativos ao 

IPVA para a titularidade desta. 2. Pois bem, observando-se que a demanda 

implica em reconhecimento da transferência de propriedade do automóvel, 

compreendo que o possuidor do aludido bem deve figurar no polo passivo 

da demanda, eis porque, DETERMINO à parte demandante que promova a 

emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sanando as omissões 

aventadas. 3. Após, faça os autos conclusos para deliberação. 4. 

Intime-se. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002908-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 

irreparável, este emerge circunstanciadamente pela simples análise das 

reproduções fotográficas dos objetos que compõem a residência da 

autora bem como do histórico de faturas que demonstram a cobrança de 

valores exorbitantes, sem comunicação ou aviso prévio, o que vem 

causando aborrecimentos de ordem financeira e moral à autora. O perigo 

da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de 

um provimento jurisdicional ao reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos vez que as cobranças exorbitantes continuam sendo 

enviadas, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, inserção de seus dados 

em rol de maus pagadores, causando enormes prejuízos de ordem moral e 

financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por conta da 

conduta da Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 
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CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento”. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG - RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada suspenda as cobranças referentes ao acordo 

entabulado com a parte através do termo de confissão de dívida n° 

77702092, abstendo-se de inserir o nome da requerente nos órgãos de 

restrição ao crédito espelhado na dívida em comento, bem como de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na UC 6/2714811-3, sob 

pena de multa de R$-3.000,00 por ato de descumprimento. 8- DEFIRO ao 

promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, 

por declarar ser a parte requerente, pessoa física hipossuficiente. 9- 

Tendo a audiência de conciliação sido aprazada, proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- Expeça-se o 

necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011322-61.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MOREIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO(A))

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON CLEBER DO CARMO GOUVEA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista que o feito foi extinto sem resolução do mérito, 

realizou-se o desbloqueio do veículo constrito, conforme comprovante 

anexo. 2. Nada mais sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, 

remetam-se os autos ao arquivo. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000099-60.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
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direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos, nota-se que embora o pedido da parte autora seja 

juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em análise 

de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa garantidos aos requeridos, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária, eis porque, INDEFIRO o pedido do promovente de 

tutela antecipada. 3- Analisando os autos noto que a parte Requerente 

declarou não possuir condições financeiras para ofertar a demanda, 

contudo, não pode escapulir da apreensão deste magistrado que a autora 

não apresentou seu comprovante de renda para robustecer a arguição de 

que não possui condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, 

assim, a existência de indícios contrários às declarações de pobreza. 

Afora isto, optou por ingressar com demanda sendo representada por 

patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública 

desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas 

procede à análise das condições econômicas das partes, deste modo, 

com esteio no artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da 

justiça. 4- Apraze audiência de conciliação e proceda à citação pessoal 

da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 5- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 6- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 8- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 9- Expeça-se o 

necessário. 10- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011336-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDS DIAS DE CAMPOS GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMALOTES BRINDES E IMPRESSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. INDEFIRO o pleito de novo bloqueio online, uma vez que não é razoável 

que se reitere o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros em 

curto lapso temporal, principalmente quando não há nos autos, 

comprovação na mudança da situação financeira da parte executada. 2. 

Intime a parte exequente para que no prazo de 30 (trinta dias) indique 

bens da parte executada passíveis de penhora, sob pena de extinção do 

feito. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000080-54.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE DE SOUSA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GALENO NUNES FERREIRA OAB - MT0017115A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O título executivo acostado não está em consonância com os art. 783 e 

801 do Diploma Processual Civil, ante a ausência da assinatura das 

testemunhas, sendo assim, DETERMINO a intimação da parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a omissão aventada, sob 

pena de indeferimento da inicial. Ademais, no mesmo prazo, deverá juntar 

comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, energia, 

boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data do manejo 

da ação. Desde já saliento que singela declaração não se prestará ao 

desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002138-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DOS SANTOS DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Após deitada análise dos autos, vislumbro que o processo 

chegou ao fim ante ao adimplemento do valor fixado a título de 

condenação, entretanto, o nome da requerente ainda consta no rol de 

inadimplentes, sendo assim, DETERMINO seja intimada a parte requerida 

para que, em 15 (quinze) dias, realize a exclusão do nome da autora, sob 

pena de incorrer em multa diária de R$100,00 (cem reais). 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002794-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA FERNANDA GAMA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HINGRID REIS GUIMARAES OAB - MT26885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (RECONVINDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 
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jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Analisando os autos noto que a parte Requerente 

declarou não possuir condições financeiras para ofertar a demanda, 

contudo, não pode escapulir da apreensão deste magistrado que a autora 

não apresentou seu comprovante de renda para robustecer a arguição de 

que não possui condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, 

assim, a existência de indícios contrários às declarações de pobreza. 

Afora isto, optou por ingressar com demanda sendo representada por 

patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública 

desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas 

procede à análise das condições econômicas das partes, deste modo, 
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com esteio no artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da 

justiça. 10- Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal 

da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

15- Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELLYNE RODRIGUES SANTOS OAB - MT25370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA BORTOLANZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-74.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON FERNANDES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SANDRO CALSOLAIO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

GILSON ALVES LINO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO EDUARDO FARIA DE LIMA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDI LOPES IRIBARREM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2. Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODERCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CONCEICAO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELBA BARROS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELPE PRODUTOS ECOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 
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RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Assim, com arrimo no art. 300, caput, e 

§ 1º, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada no que toca ao pedido de excluir incontinenti o 

nome da parte requerente junto ao cartório de protesto de títulos, 

relativamente ao débito referente ao contrato 0200307-0 I. Prod./N.Núm, 

009/00/000000425/4, com vencimento em 21/03/2017, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), mediante caução que deverá ser prestada em 

espécie (dinheiro) no prazo de 10 (dez) dias. 8- Expeça-se guia para o 

depósito da quantia ofertada em caução, e após o pagamento da mesma, 

oficie-se ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, SERASA e Cartório de 

Protesto de Títulos para que procedam a exclusão do nome da parte 

autora de seus cadastros. 9- DEFIRO ao promovente os benefícios da 

Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte 

requerente, pessoa física hipossuficiente. 10- Tendo a audiência de 

tentativa de conciliação já sido aprazada , proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15- Expeça-se o 

necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANI GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS NASCIMENTO GONCALVES OAB - GO46254 (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-31.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-48.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONY DE JESUS TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))

GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA OAB - MT25363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

elementos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente 

não seria crível exigir da autora prova, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que, conforme brada a 

parte autora, vem sofrendo cobranças por inspeção feita de forma 

unilateral, sem apresentação de perícia técnica comprovando as 

irregularidades apontados na UC registrada em seu nome, o que vem lhe 

causando prejuízos de ordem financeira. O perigo da demora exsurge no 

pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento 

jurisdicional a parte autora acerca de seu direito que já foi lesado e ainda 

permanece em constante ameaça de sofrer constrangimentos, cabendo 
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destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar 

segundo dito alhures, prejuízos de ordem moral e financeira àquela. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado da Requerente por conta da conduta da Ré, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento”. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG 

- RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada suspenda as cobranças referentes às faturas de 

recuperação de consumo relacionadas ao Termo de Confissão de Dívida 

n° 21606299, cessando as cobranças de valores referentes ao 

parcelamento da multa, na fatura de consumo do Autor, abstendo-se ainda 

de suspender o fornecimento de energia elétrica da UC 6/998223-2, bem 

como, de negativar seus dados junto aos órgãos de restrição ao crédito 

referente às dívidas espelhadas na presente rusga, sob pena de multa 

diária de R$-300,00 (trezentos reais), no caso de descumprimento da 

determinação judicial. 8- Determino que a secretaria apraze audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13- Expeça-se o 

necessário. 14- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-56.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO CESARIO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. VECULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

AMARAI BATISTA DE ANDRADE (REQUERIDO)

VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

MAXSUEL VALADAO ANDRADE OAB - MT17296/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALERIANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO AZAMBUJA ALMEIDA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001425-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0020635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 
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acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-86.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS PASSARINHO SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO OAB - MT20067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

VIACAO ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

JOICY SOARES BORGES OAB - MT24924/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANIA DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 
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relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-89.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYAS BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALMEIDA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO OAB - MT20480/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIA HELENA PUGLIESI CURY OAB - SP305976 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA OAB - SP140951 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-12.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES MARCAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 

irreparável, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que 

em uma relação consumerista, não é crível exigir-se que o consumidor 

suporte as falhas da parte requerida, que vem efetivando débito 

automático na conta da autora, sem a sua autorização, causando 

aborrecimentos de ordem material e moral à autora. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, enormes prejuízos de 

ordem moral e financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, 

este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por 

conta de cobrança de valores não contratados pela autora por parte da 

própria Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito 

da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 
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disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá provimento?. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG - RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, -Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, caput, inciso I usque § 2º, todos do Código de Processo Civil, 

CONCEDO initio litis, a TUTELA ANTECIPADA vindicada, para que a 

empresa requerida suspenda cobranças referentes à cartão de crédito na 

conta 00062511-5, AG. 1308 da Caixa Econômica Federal, de titularidade 

da autora Maria das Dores Marcal da Silva, até o deslinde final da presente 

demanda, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por ato de 

descumprimento. 8- Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a 

expedição de ofícios ao Banco requerido e à Caixa Econômica Federal 

para que promovam a suspensão em comento, fixando multa inibitória com 

fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, 

por cada dia de atraso na suspensão da cobrança, concedendo o prazo 

de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser 

majorada em caso de necessidade. 9- DEFIRO a promovente os benefícios 

da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte 

requerente, pessoa física hipossuficiente. 10- Aprazada audiência de 

conciliação, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15- Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010646-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERLANI GOMES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CARDOSO ITABERAI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TADEU MARACAIPES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002172-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES GOMES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 
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de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000016-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Via Sirius (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RYCHER ARAUJO SOARES OAB - MT0020061A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELETICIA DOMINGAS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 
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dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIEL RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002156-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KR MOTOS E PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0020635A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001426-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIBRAN DIAS PAES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDARTA STACIARINI ROCHA OAB - GO20630 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011134-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V DE OLIVEIRA ALVES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMYLLA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT25629/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 
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nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-17.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

AURELIANA CARVALHO FERREIRA OAB - MT0016326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA JORDANNA AMARAL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001971-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 
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segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-53.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRAN KARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2. Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISIO SANTANA SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALVES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-33.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER RODRIGUES DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002006-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 
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homenagens. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA BOMTEMPO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VILARINHO MELO DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS BENTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J VALTAIRES M.DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREY DA SILVA CARVALHO OAB - MT15748/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010514-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. BONFIM & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO RICARDO DE OLIVEIRA BASILIO OAB - SP0370131A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 
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propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2. Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3. Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELME JOSE BORGES (REQUERENTE)

DALBA BARROS MATOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se o patrono da parte exequente para que, em 05 

(cinco) dias, acoste instrumento procuratório com poderes especiais para 

receber e dar quitação, sob pena de o alvará ser confeccionado em nome 

do autor. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000383-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO PAULA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a patrona da parte exequente para que, em 05 

(cinco) dias, acoste instrumento procuratório com poderes especiais para 

receber e dar quitação, sob pena de o alvará ser confeccionado em nome 

do autor. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011110-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIRENE DIAS PIRES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 
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penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001225-82.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE VANDERLEY DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

HUGO GOMES GONCALVES OAB - MG0139135A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2. Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3. Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000381-35.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DIAS SANTANA (EXEQUENTE)

FERNANDO RIBEIRO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MATILDE SANTIAGO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando parcialmente útil a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, conforme 

comprovante anexo, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção 

de bens do devedor. Registro que uma vez não sendo mais possível a 

prisão civil do depositário infiel, as execuções têm sido frustradas após a 

penhora com o desvio do bem por parte de quem é executado, o que 

motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do 

CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre encontrar bens 

passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o depósito 

judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em despesas 

para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, 

contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las 

à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção de tantos bens quantos bastem 

para amortização da dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do 

CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada 

pretende dá-los como pagamento da dívida, observando o que preconiza 

os artigos 652 e 664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não 

encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do 

feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de 

justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência 

ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso 

de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for 

o caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 
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penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001479-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. DE SOUSA BARROS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos, nota-se que embora o pedido da parte autora seja 

juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em análise 

de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa garantidos ao requerido, eis que ocorreria 

a satisfação da pretensão do demandante sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária, eis porque, INDEFIRO o pedido do promovente de 

tutela antecipada. 3- Analisando os autos noto que a parte Requerente 

declarou não possuir condições financeiras para ofertar a demanda, 

contudo, não pode escapulir da apreensão deste magistrado que a parte 

autora não apresentou seu comprovante de renda para robustecer a 

arguição de que não possui condições de arcar com as custas judiciais, 

inferindo-se, assim, a existência de indícios contrários às declarações de 

pobreza. Afora isto, optou por ingressar com demanda sendo 

representada por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à 

Defensoria Pública desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com 

as demandas procede à análise das condições econômicas das partes, 

deste modo, com esteio no artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os 

benefícios da justiça. 4- Verificando que a demanda não reclama a 

realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável 

aos Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei 

nº 12.153/2009, em atenção ao enunciado 01 que a critério do juiz, poderá 

ser dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar 

apresentar defesa. 5- DETERMINO a citação do requerido para 

apresentação da defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a 

conclusão dos autos para sentença após o transcurso do referido lapso 

temporal, com ou sem a peça de redarguição, observando o disposto no 

artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo 

Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do 

mesmo diploma. 6- Expeça-se o necessário. 7- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO PETERSON DE JESUS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

VALKIRIA MAIA ALVES ALMEIDA OAB - RO3178 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONIO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

.1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo. Destarte, debruçando-se sobre 

os autos, não resta demonstrada a probabilidade do direito alegado vez 

que não se vislumbra de plano a desídia da instituição requerida, uma vez 

que, em análise ao comprovante da transferência bancária, resta claro 

que a razão social e o nome fantasia ali constantes, não conferem com os 

dados do banco demandado, eis porque, não se mostra possível a 

concessão da tutela vindicada ante a inexistência da plausibilidade do 

direito substancial invocado. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 
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inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

- RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo em vista que a parte 

autora não apresentou conteúdo probatório suficiente para evidenciar o 

periculum in mora e o fumus boni iuris em conjectura alguma. 8- Aprazada 

audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 9- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 11- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada, consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 13- Expeça-se o necessário. 14- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000841-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001899-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOHANNY GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000177-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SANTIN VEDOVATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN RODRIGUES DA COSTA 28306018826 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 
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penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002248-63.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO ROCHEMBACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DA PEDRA MARMORARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-33.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANI ALVES MELO PAULINO 85526088120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WORISTON BARROS DA CRUZ OAB - MT26106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE REGINA BERNARDINO SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47): O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante ao exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, 

também deverá acostar instrumento procuratório e o memorial de cálculo 

do valor discutido, sob pena de indeferimento da inicial. Após o transcurso 

do lapso temporal, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000024-21.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS RESENDE DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JUNIO LIBORIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 132 de 1067



ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001097-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER SKINAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDINEIA PEREIRA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000158-48.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANI ALVES MELO PAULINO 85526088120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WORISTON BARROS DA CRUZ OAB - MT26106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA SOUSA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47): O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante ao exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, 

também deverá acostar instrumento procuratório e o memorial de cálculo 

do valor discutido, sob pena de indeferimento da inicial. Após o transcurso 

do lapso temporal, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000157-63.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANI ALVES MELO PAULINO 85526088120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WORISTON BARROS DA CRUZ OAB - MT26106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47): O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante ao exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, 

também deverá acostar instrumento procuratório e o memorial de cálculo 

do valor discutido, sob pena de indeferimento da inicial. Após o transcurso 

do lapso temporal, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000034-65.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO GOMES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TORIXOREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 

da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa” (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 2. Deste modo, determino que seja a 

parte requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 3. Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 4. Expeça-se o 

necessário. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001477-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. DE SOUSA BARROS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))
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FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO JHONE ESTEVES NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001900-45.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LIONES MUNARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000023-36.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas online. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001850-19.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MAMI MATSUMORI 18142920808 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS LUIS MONTEIRO MARQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000156-78.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANI ALVES MELO PAULINO 85526088120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WORISTON BARROS DA CRUZ OAB - MT26106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LAURA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47): O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante ao exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, 

também deverá acostar instrumento procuratório e o memorial de cálculo 

do valor discutido, sob pena de indeferimento da inicial. Após o transcurso 

do lapso temporal, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-53.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYNE CORREA DEVOTTE OAB - MT22003/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000054-56.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO JARDIM LOPES OAB - MT27560/O (ADVOGADO(A))

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA NERY TINOCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O documento acostado não está em consonância com os arts. 783 e 

784 do Diploma Processual Civil. Sendo assim, DETERMINO que, em 15 

(quinze) dias a parte exequente emende a exordial, de acordo com o art. 

801 do CPC, e acoste aos autos o título executivo extrajudicial objeto do 

feito, consoante as disposições arguidas, sob pena de indeferimento da 

inicial. 2. Expeça-se o necessário. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000051-04.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO JARDIM LOPES OAB - MT27560/O (ADVOGADO(A))

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE CAROLINE BORSATO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O documento acostado não está em consonância com os arts. 783 e 

784 do Diploma Processual Civil. Sendo assim, DETERMINO que, em 15 

(quinze) dias a parte exequente emende a exordial, de acordo com o art. 

801 do CPC, e acoste aos autos o título executivo extrajudicial objeto do 

feito, consoante as disposições arguidas, sob pena de indeferimento da 

inicial. 2. Expeça-se o necessário. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001744-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MARIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES LEAO OAB - MT24037/O (ADVOGADO(A))

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA TROPICALLTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. Verifico que o recurso 

interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os autos a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000053-71.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

DANILO JARDIM LOPES OAB - MT27560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DA SILVA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O documento acostado não está em consonância com os arts. 783 e 

784 do Diploma Processual Civil. Sendo assim, DETERMINO que, em 15 

(quinze) dias a parte exequente emende a exordial, de acordo com o art. 

801 do CPC, e acoste aos autos o título executivo extrajudicial objeto do 

feito, consoante as disposições arguidas, sob pena de indeferimento da 

inicial. 2. Expeça-se o necessário. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000052-86.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

DANILO JARDIM LOPES OAB - MT27560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O documento acostado não está em consonância com os arts. 783 e 

784 do Diploma Processual Civil. Sendo assim, DETERMINO que, em 15 

(quinze) dias a parte exequente emende a exordial, de acordo com o art. 

801 do CPC, e acoste aos autos o título executivo extrajudicial objeto do 

feito, consoante as disposições arguidas, sob pena de indeferimento da 

inicial. 2. Expeça-se o necessário. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-26.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO JARDIM LOPES OAB - MT27560/O (ADVOGADO(A))

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS VANIA SANTOS E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O documento acostado não está em consonância com os arts. 783 e 

784 do Diploma Processual Civil. Sendo assim, DETERMINO que, em 15 

(quinze) dias a parte exequente emende a exordial, de acordo com o art. 

801 do CPC, e acoste aos autos o título executivo extrajudicial objeto do 

feito, consoante as disposições arguidas, sob pena de indeferimento da 

inicial. 2. Expeça-se o necessário. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-23.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS FERREIRA DA CUNHA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO NUNES DA SILVEIRA NETO OAB - GO29647 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000055-41.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

DANILO JARDIM LOPES OAB - MT27560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O documento acostado não está em consonância com os arts. 783 e 

784 do Diploma Processual Civil. Sendo assim, DETERMINO que, em 15 

(quinze) dias a parte exequente emende a exordial, de acordo com o art. 

801 do CPC, e acoste aos autos o título executivo extrajudicial objeto do 

feito, consoante as disposições arguidas, sob pena de indeferimento da 

inicial. 2. Expeça-se o necessário. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-18.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOENAI CEZAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL CRED ASSESSORIA E SOLUCOES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 

irreparável, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que o 

autor alega e faz juntada de comprovantes de pagamento da dívida 

cobrada pela requerida, o que vem causando aborrecimentos de ordem 

financeira e moral. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional ao reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos vez que as cobranças continuam 

sendo enviadas, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, inserção de seus dados 

em rol de maus pagadores, causando enormes prejuízos de ordem moral e 

financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta da Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 
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Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento”. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG - RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7-Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada abstenha-se de inserir o nome do requerente nos 

órgãos de restrição ao crédito espelhado na dívida em comento, sob pena 

de multa de R$-3.000,00 por ato de descumprimento. 8- DEFIRO ao 

promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, 

por declarar ser a parte requerente, pessoa física hipossuficiente. 9- 

Tendo a audiência de conciliação sido aprazada, proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11 Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- Expeça-se o 

necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-35.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA OAB - MT25203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 
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crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 
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à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002283-23.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SAYURY DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 

irreparável, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que a 

parte autora alega nunca ter contratado serviços junto à requerida que, de 

forma indevida, vem enviando cobranças a mesma de serviços oferecidos 

na cidade do Rio de Janeiro-RJ, o que tem lhe causado aborrecimentos de 

ordem financeira e moral.. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional ao 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos vez que as cobranças 

continuam sendo enviadas, cabendo destacar que a delonga na entrega 

da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, inserção de 

seus dados em rol de maus pagadores, causando enormes prejuízos de 

ordem moral e financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, 

este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por 

conta da conduta da Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante 

ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela 

satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no 

litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que 

se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual indenização 

pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que 

toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 

8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento”. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 
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a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG - RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada suspenda as cobranças referentes a contratação de 

serviço TV Virtua, abstendo-se de inserir o nome da requerente nos 

órgãos de restrição ao crédito espelhado na dívida em comento, sob pena 

de multa de R$-3.000,00 por ato de descumprimento. 8- DEFIRO a 

promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, 

por declarar ser a parte requerente, pessoa física hipossuficiente. 9- 

Tendo a audiência de conciliação sido aprazada, proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- Expeça-se o 

necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-85.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a manutenção indevida pela ré do 

nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, causando 

gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora exsurge 

no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento 

jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda 

permanece em constante ameaça de sofrer constrangimentos, em 

decorrência da pretensa prática indevida do requerido, que nesta 

conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar que a delonga na 

entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, 

prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus boni 

juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente 

por conta da conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. 

No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a 

tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora 

no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante 

que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 
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comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011972-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

AUTO SOCORRO E LOCADORA BOA VIAGEM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da análise da petição de ID nº 17871962, DETERMINO seja 

intimada a parte autora para, em 10 (dez) dias, acostar os comprovantes 

mencionados dos valores pagos a título de IPVA, seguro e licenciamento 

do veículo objeto do feito, sob pena de os autos serem remetidos ao 

arquivo. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002121-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSO RESPLANDE DE PAULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Noticiado o pagamento da condenação pela parte executada, intime-se 

a parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, 

informando os dados bancários para posterior transferência dos valores. 

2- Após, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000728-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MACHADO BONMANN (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - GO43784 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente convém frisar que as exceções de pré-executividade (ou 

objeção de executividade como preferem alguns), somente são aceitáveis 

em casos especiais. Deveras, não se pode perder de vista que a objeção 

de não executividade somente pode ter como objeto arguição que 

demonstre ser a pretensão executória flagrantemente descabida, 

apontando vício de ordem fundamental e que tolha o processo de toda e 

qualquer eficácia, vício este que pode ser reconhecido de ofício pelo 

magistrado, pois quando for bradada matéria que reclame aprofundamento 

probatório ou de conteúdo altamente complexo, reclamando até mesmo a 

perquirição quanto à relação que deu causa ao título executivo, a repulsa 

da objeção se impõe. Neste sentido a jurisprudência pátria tem se 

manifestado, v.g.: TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 283 E 614 DO CPC. 

SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

INADMISSIBILIDADE ANTE A NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 284/STF. RESP. 

1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 01.04.2009. AGRAVO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os arts. 283 e 614 do CPC não foram 

debatidos pelo Tribunal a quo, e não foram opostos Embargos de 

Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, 

de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias 

excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A 

Primeira Seção, desta Corte, em sede de Recurso Especial representativo 

de controvérsia, decidiu que a exceção de pré-executividade somente é 

admitida nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória 

ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, 

como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, 

a prescrição, entre outras (REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE 

ARRUDA, DJe 01.04.2009). 3. No que se refere à alegada violação ao 

princípio constitucional do contraditório (art. 5o., LV da CF), sua 

apreciação não pode ser feita nesta via sob pena de usurpação da 

competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal (art. 

102, III da Constituição Federal). 4. Agravo Regimental a que se nega 

provimento?. (AgRg no AREsp 344402 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0151020-2, Relator Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 04/02/2014) 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA 

CDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE 

PROBATÓRIA. MATÉRIA A SER ARGÜIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

I. - A jurisprudência é pacífica no sentido de que, tratando-se de execução 

fiscal, é cabível a exceção de pré-executividade quando os motivos 

constituírem nulidade absoluta ou matérias de ordem pública, que se 

refiram às condições da ação ou aos aspectos formais do título executivo. 

Contudo, só pode prosperar quando visa a desconstituir título executivo 

fiscal que se comprove, de plano, ou seja, sem necessidade de dilação 

probatória. II - A exceção de pré-executividade é admitida para o 

questionamento de matérias de ordem pública. As questões de direito e de 

fato deverão ser argüidas em sede de embargos à execução. No caso 

presente, faz-se necessário o exame minucioso de elementos probatórios, 

não estando comprovado de plano a nulidade alegada. III - Agravo 

improvido. (TRF-5 - AGTR: 90224 PE 0060676-54.2008.4.05.0000, Relator: 

Desembargador Federal Marco Bruno Miranda Clementino (Substituto), 

Data de Julgamento: 30/09/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: 

Diário da Justiça - Data: 22/10/2008 - Página: 307 - Nº: 205 - Ano: 2008) 2. 

Examinando o petitório apresentado pelo executado, especificamente no 

que tange a nulidade da execução, verifica-se que as alegações não 

merecem prosperar, vez que fez várias arguições, sem no entanto, 

acostar documentos hábeis a comprová-las, a exemplo do serviço 

prestado pela Defensoria Pública e da entrega do automóvel descrito, além 

do mais, no que tange ao argumento de inexigibilidade e certeza dos 

títulos, este também deve ser refutado pois denota-se que os documentos 

acostados preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, 

nos termos do art. 783 do Diploma Processual Civil. 3. Sendo assim, ante 

aos argumentos expostos, NÃO CONHEÇO de tais requerimentos, pois a 

exceção de pré-executividade somente pode se restringir a temas de 

ordem pública, não sendo o caso dos presentes autos. 4. Dando 

continuidade ao feito, DETERMINO seja intimada a parte exequente para, 

em 10 (dez) dias, acostar planilha atualizada do débito com vistas a 

possibilitar a realização da penhora do valor devido por meio das 

ferramentas eletrônicas 5. Intime-se. 6. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA BRILHANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA MENDONCA PINTO OAB - MT26257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange aos requisitos do fundado receio de 

dano irreparável e da probabilidade do direito alegado, estes emergem 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a impenhorabilidade de 

montantes contidos em saldo de poupanças que não estejam acima de 40 

salários mínimos, bem como em contas bancárias utilizadas para 

pagamento de salários, é firme a jurisprudência do STJ reconhecendo a 

nulidade de atos que não observem as regras protetoras dos respectivos 

valores, excetuadas as situações contidas no § 2º do art. 833 do CPC. No 

caso vertente, inexistindo qualquer elemento que permita o afastamento da 

norma protetiva, pelo contrário, a requerente logrou êxito em demonstrar 

estarem os valores insertos nos conceitos jurídicos de saldo de poupança 

abaixo de 40 salários mínimos, o que torna inarredável o deferimento da 

pretensão por ela aviada. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a 

delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito 

alhures, enormes prejuízos de ordem moral e financeira àquela. No que se 

refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já 

lesado do Requerente por conta de cobrança de valores não contratados 

pela autora por parte da própria Ré, consoante explanação na vestibular. 

No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a 

tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora 

no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante 

que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- Isto posto, com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, 

CONCEDO initio litis, a TUTELA ANTECIPADA vindicada, para que a 
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empresa requerida suspenda imediatamente cobranças e bloqueio na 

conta poupança OURO/POUPEX - Banco do Brasil - agência 0571-1, conta 

57.831-2 - de titularidade de Sandra Regina Brilhante, até o deslinde final 

da presente demanda, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos 

reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais). 4- Aprazada audiência 

de conciliação, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 5- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 6- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 7- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 8- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANISTTIELA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 
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ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça 

Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, 

pessoa física hipossuficiente. 10- Aprazada audiência de conciliação, 

proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

15- Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, este emerge circunstanciadamente pelo simples 

fato de que sem o diploma de conclusão do curso, o autor fica 

impossibilitado de trabalhar na área especifica na qual empreendeu anos 

da sua vida para se graduar, deixando de exercer sua profissão pela 

demora na emissão do documento que certifica sua qualificação. O perigo 

da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de 

um provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

requerente por conta da conduta da requerida, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 
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artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, - Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, 

somente quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do 

artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também 

reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova 

por parte do consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar 

suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto 

para fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda 

da simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300 do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada confeccione e encaminhe ao autor o diploma de 

conclusão de curso de Gestão Pública, matrícula 201732054, no prazo de 

20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), 

sem prejuízo de majoração em caso de necessidade.. 8- Analisando os 

autos noto que a parte Requerente declarou não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que a parte autora não apresenta 

comprovante de renda, estando os autos carentes de provas para 

robustecer a arguição de que não possui condições de arcar com as 

custas judiciais, inferindo-se, assim, a existência de indícios contrários à 

declaração de pobreza. deste modo, com esteio no artigo 5º da Lei nº 

1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita. 9- Tendo sido 

aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 
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concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

elementos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente 

não seria crível exigir da autora prova, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que, conforme brada a 

parte autora, vem efetuando o pagamento de um produto que não está 

usufruindo tendo em vista os vícios e avarias encontrados, o que vem lhe 

causando prejuízos de ordem financeira e moral vez que não houve 

respaldo da empresa requerida em fornecer outro produto em 

substituição. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a parte autora 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na 

entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, 

prejuízos de ordem moral e financeira àquela. No que se refere ao fumus 

boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta da Ré, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento”. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG 

- RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada suspenda a cobrança referente ao contrato 21 1388 

00209919, em nome de Thays Farias Santos - CPF 049.281.841-06, 

referente ao produto CEL DESB SAMS SANSUNG J8 GALAXY J8 64GB 

VIOLETA, sob pena de multa diária de R$-300,00 (trezentos reais), no 
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caso de descumprimento da determinação judicial. 8- DEFIRO a 

promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, 

por declarar ser a parte requerente, pessoa física hipossuficiente. 9- 

Determino que a secretaria apraze audiência de conciliação e proceda à 

citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- Expeça-se o 

necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:
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INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, este emerge circunstanciadamente pelo simples 

fato de que sem o diploma de conclusão do curso, o autor fica 

impossibilitado de trabalhar na área especifica na qual empreendeu anos 

da sua vida para se graduar, deixando de exercer sua profissão pela 

demora na emissão do documento que certifica sua qualificação. O perigo 

da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de 

um provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

requerente por conta da conduta da requerida, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 
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pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, - Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, 

somente quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do 

artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também 

reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova 

por parte do consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar 

suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto 

para fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda 

da simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300 do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada confeccione e encaminhe ao autor o diploma de 

conclusão de curso de Gestão Pública, matrícula 201732554, no prazo de 

20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), 

sem prejuízo de majoração em caso de necessidade.. 8- DEFIRO ao 

promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, 

por declarar ser a parte requerente, pessoa física hipossuficiente. 9- 

Tendo sido aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

elementos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente 

não seria crível exigir da autora prova, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que, conforme brada a 

parte autora, vem sofrendo cobranças por inspeção feita de forma 

unilateral, sem apresentação de perícia técnica comprovando as 

irregularidades apontados na UC registrada em seu nome, o que gerou 

faturas com valores exorbitantes e que vem lhe causando prejuízos de 

ordem financeira e moral.O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

parte autora acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a 

delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito 

alhures, prejuízos de ordem moral e financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta da Ré, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 
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neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento”. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG 

- RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada suspenda as cobranças referentes às faturas de 

recuperação de consumo relacionadas ao Termo de Ocorrência n° 

704613, cessando as cobranças de valores referentes ao parcelamento e 

multa, na fatura de consumo do Autor, abstendo-se ainda de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da UC 6/21504490-3, bem como, de 

negativar seus dados junto aos órgãos de restrição ao crédito referente 

às dívidas espelhadas na presente rusga, sob pena de multa diária de 

R$-300,00 (trezentos reais), no caso de descumprimento da determinação 

judicial. 8- Determino que a secretaria apraze audiência de conciliação e 

proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13- Expeça-se o 

necessário. 14- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000180-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEI GOMES SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA OAB - MT22090/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime-se a parte autora para, em 10 (dez) dias, acostar o demonstrativo 

atualizado do débito. 2. Com a apresentação dos cálculos, expeça-se 

ofício para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso 

para que realize o desconto mensal na folha de pagamento do executado 

no importe de 30% (trinta por cento) até o adimplemento da dívida. 3. 

Expeça-se o necessário. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000021-66.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE SILVA VILELA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANTUIL FERNANDO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas online. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010950-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MONTEIRO AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CRUVINEL DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de dar prosseguimento ao feito, DETERMINO que a parte autora 

apresente o demonstrativo atualizado do débito, bem como, informe o 

paradeiro do veículo objeto do feito, concedendo o prazo de 10 (dez) dias 

para a concretização da ordem. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINARA VILELA DE MORAES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC DE BORBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc. 1- Diante da análise da petição de ID nº 28500984, 

DETERMINO à Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente 

audiência de tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 3- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 5- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 277 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 7- Expeça-se o necessário. 8- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI ELIAS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002076-24.2019.8.11.0004 Promovente: ROSELI ELIAS NETO 

Promovido: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, onde em resumo aduz a 

parte autora que teve lançado indevidamente a cobrança de um seguro 

que não foi contratado em sua conta corrente. Aduz que mesmo tentando 

cancelar o seguro lançado indevidamente não foi atendido, objetivando o 

ingresso da presente ação. O Reclamado em sua contestação aduziu que 

recebeu devidamente preenchido a proposta de seguro realizado pela 

reclamante, no entanto em razão de que ninguém é obrigado a permanecer 

segurado, promoveu o cancelamento do contrato. Afirma que inexiste 

dever de devolver o valor pago pois a contratação foi legitima e ainda não 

há que se falar em danos morais. Pois bem, verifica-se que o contrato 

apresentado pela reclamada não há assinatura da reclamante, de modo 

que evidente a cobrança indevida. Quanto aos pedidos de danos 

materiais, resta evidente a devida devolução em dobro, diante a cobrança 

indevida, que tange a quantia de R$1.174,12 (mil, cento e setenta e quatro 

reais e doze centavos) já considerados em dobro ante a cobrança 

indevida (art. 42 do CDC). 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido 

de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que a não resolução da situação do autor, obrigando a 

ingressar judicialmente, lhe causou prejuízos diversos de mero dissabor. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESCONTOS EM 

CONTA BANCÁRIA. SEGUROS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 373, II DO CPC/15. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. 1 – Artigo 373, II do CPC/15: “O ônus da prova incumbe: II 

– ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor”; 2 – Teoria do Risco do Empreendimento; 3 – Enunciado 

Sumular nº 94 deste TJRJ: “CUIDANDO-SE DE FORTUITO INTERNO, O 

FATO DE TERCEIRO NÃO EXCLUI O DEVER DO FORNECEDOR DE 

INDENIZAR”; 4 – Na hipótese, a parte autora alega sobre suposta fraude 

na contratação de seguro em seu nome, afirmando que foram realizados 

descontos aos autos, verifico que a autora/apelante logrou êxito em 

comprovar os descontos realizados em sua conta bancária a título de 

seguro – fls. 17/28. Já a parte ré/apelada juntou aos autos o contrato de 

fls. 105/113 no qual sequer consta o nome da parte autora como 

contratante. Portanto, a parte ré/apelada não se desincumbiu do ônus de 

comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos 

termos do artigo 373, II do CPC, ônus que lhe caberia; 5 – Danos morais 

configurados e arbitrados em R$3.000,00. Parte autora passou a sofrer 
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descontos em sua conta bancária onde é depositado o seu salário. 

Descontos que perduraram por aproximadamente 01 ano; 6 – 

Precedentes: 0018468-18.2015.8.19.0087 – APELAÇÃO Des (a). FABIO 

UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO – Julgamento:08/09/2016 – 

VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR e Processo: 

0068756-08.2014.8.19.0021 – APELAÇÃO DES. LUIZ FERNANDO DE 

ANDRADE PINTO – Julgamento]; 11/11/2015 – VIGESIMA QUINTA 

CÂMARA CIVEL CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL.; 7 – Recurso de 

apelação conhecido e provido parcialmente. (TJ-RJ – APL: 

026111630201481900001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4º VARA CIVEL, 

Relator: ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

19/06/2017). (Grifei) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE 

CONTRATO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, 

NOS TERMOS DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL. 

OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. 1 - No 

presente caso não se discute a ausência de contratação por qualquer das 

partes, fato este incontroverso, sendo necessária a devolução em dobro 

dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor (R$ 

270,60), em razão de não ter sido contratado o mencionado seguro, nos 

termos do que prevê o parágrafo único do art. 42 do CDC. 2 - No presente 

caso não se trata de contrato fraudulento, no qual a instituição bancária 

acaba sendo enganada também, mas caracterizada está a ausência de 

diligência e seriedade do Banco recorrente, e em razão do risco da 

atividade, responde o mesmo pela cobrança de valores por serviço não 

contratado, não havendo nos autos prova de engano justificável que 

fundamente a devolução na forma simples. 3 - A quantia de R$ 270,60 

(duzentos e setenta reais e sessenta centavos) descontada da conta do 

autor sem sombra de dúvidas faz falta a quem percebe mensalmente um 

salário mínimo a título de aposentadoria. Desse modo, verifico a existência 

de dano moral, ainda que in re ipsa, eis que os fatos ocorridos 

representam mais que meros dissabores, fazendo com que o recorrente 

ingressasse em juízo a fim de fazer valer seus direitos. Portanto, da 

análise do caso concreto vislumbra-se a cobrança indevida com desconto 

na conta corrente do recorrido, sendo necessária a devolução do indébito 

pelo dobro, bem como a indenização por danos morais. 4 - Revela-se 

adequada a fixação em danos morais no montante de R$ 10.000,00, valor 

este que tem sido arbitrado em casos semelhantes neste Sodalício, não 

importando em excesso também a fixação de honorários advocatícios em 

face do recorrente no montante de R$ 2.000,00, eis que o mesmo foi 

sucumbente no feito, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. 5 - 

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Majorados os 

honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (art. 85, § 11 do CPC). (TJ-TO - 

APL: 00085933020198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL, 

Data da Publicação: 10/04/2019) (Grifei) Assim, resta inegável o dever de 

reparação pela reclamada. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 

(sete mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, o Reclamado a pagar a 

quantia de R$1.174,12 (mil, cento e setenta e quatro reais e doze 

centavos) à título de indenização por danos materiais ocasionados a 

Reclamante ROSELI ELIAS NETO, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) 

CONDENAR o Reclamado COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL, a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante ROSELI ELIAS 

NETO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). c) Como consequência da presente sentença DECLARO 

INEXISTENTE o contrato discutido neste processo. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001189-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GONTIJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME GODOY GONTIJO OAB - GO25418 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 27822590. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013014-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NICIO MACHADO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT0017752A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8013014-61.2016.8.11.0004 Polo Ativo: NICIO MACHADO DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: VICENTE FERREIRA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por NICIO MACHADO DE 
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OLIVEIRA em desfavor de VICENTE FERREIRA. Compulsando os autos, 

verifica-se que apesar de devidamente intimada para se manifestar e dar 

prosseguimento ao feito (ID 26497991), houve o decurso do prazo in albis 

sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retro citado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000046-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 27855705. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GARCIA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000342-38.2019.8.11.0004 Promovente: VALDECI GARCIA 

BASTOS Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

opostos pela parte Reclamada, aduzindo que a sentença foi omissa e 

contraditória aos documentos dos autos, visto que, na ata de audiência de 

conciliação conta que a parte autora esteve ausente, assim, a extinção do 

processo sem resolução de mérito a medida correta. Os embargos foram 

interpostos no prazo legal. A parte embargada apresentou contrarrazões 

no ID 23080561, alegando que comprovou a impossibilidade de 

comparecimento na audiência de conciliação, já que acompanhava seu 

marido em um tratamento contra o câncer realizado na cidade de 

Goiânia-GO e, que a embargante não apresentou em diversos casos 

análogos qualquer proposta de acordo, de modo que, a designação de 

nova data para a realização da tentativa de conciliação apenas irá 

procrastinar o andamento do feito. É o breve relato. Decido. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Com efeito, registro que 

a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição 

entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões 

desenvolvidas. Diante do teor da sentença atacada nestes embargos, 

verifica-se que a matéria tratada se reveste de inteira contradição com os 

elementos dos autos, de modo que diante do princípio da celeridade, 

evitando-se que o processo seja encaminhado para Turma Recursal e 

volte com determinação de nova analise processual, é devido reconhecer 

o erro material e lançar nova decisão nos autos. Assim, RECONHEÇO a 

ocorrência de erro material da decisão lançada ao ID 19910126, vez que o 

decisório foi exarado equivocadamente, nada mencionando acerca da 

ausência justificada da parte autora em audiência conciliatória. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, para: a) DESCONSTITUIR a sentença do ID 

19910126; b) DETERMINAR que a secretaria agende nova data para 

realização da audiência de conciliação, intimando as partes. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Ene 

Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002693-81.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA CARVALHO RESENDE (REQUERENTE)

T. H. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT20464/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Ausente o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2- De 

acordo com o entendimento do art. 8°, § 1°, I da Lei 9.099/95, somente as 

pessoas físicas capazes, serão admitidas a ajuizar ações perante o 

Juizado Especial, deste modo, no âmbito desta justiça especializada não é 

factível que uma pessoa física seja representada processualmente por 

outra, consoante vedação expressa do artigo acima grafado. 3- No caso 

vertente nota-se que o autor possui menos de 18 (dezoito) anos e está 

sendo representado por sua genitora, assim, o indeferimento da inicial é 

medida imperativa, tendo em vista que ser vedada sua figuração no polo 

ativo da demanda. 4- Nesse sentido, colacionamos jurisprudências de 

Tribunais Superiores: PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE PESSOA 

FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE O AUTOR 

SER REPRESENTADO POR PROCURADOR NOS JUIZADOS. ART. 8º, § 1º, 

INC. I E ART. 9º, "CAPUT" DA LEI Nº 9.099/95, QUE VEDA A 

REPRESENTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA, PELA NECESSIDADE DE 

COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE. AUTORA QUE POSTULA EM 

NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO, O QUE É VEDADO PELO ART. 6º DO 

CCB. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM 

BASE NO ART. 51, INC. IV, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005110937, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/01/2015. Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2015). CÍVEL. RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO COLLOR I. PARTE AUTORA 

INCAPAZ DEVIDAMENTE INTERDITADA. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRAMITAÇÃO DO FEITO NO JUIZADO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 8.º DA LEI N.º 9.099/95. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. 

NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO 
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CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte autora é pessoa incapaz 

devidamente interditada, sendo portanto a tramitação do feito incompatível 

com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disciplina o 

artigo 8.º da Lei n.º 9.099/95. : Ante o exposto, esta Turma Recursal 

resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao 

recurso, nos exatos termos do voto (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0019660-11.2009.8.16.0012/0 - Curitiba - Rel.: Manuela TallÃ£o Benke - - 

J. 17.08.2015. Data de Publicação: 24/08/2015) 5- Desta forma, 

considerando a impossibilidade da parte autora ser representada 

ativamente em sede de Juizados Especiais, o reconhecimento da 

incompetência absoluta deste Juizado é medida que se impõe. 5- Isto 

posto, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 

51, IV da Lei nº 9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento 

de mérito. 6- Sem custas ou condenação em honorários advocatícios 

(artigo 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). 7- Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002370-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RUBINA ARRUDA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002370-76.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA RUBINA 

ARRUDA PAES Promovido: BANCO CETELEM S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O banco aduziu 

preliminar de ausência de pretensão resistida, sob argumento de que não 

teve requerimento administrativo. REJEITO a preliminar suscitada, visto que 

a parte autora não está obrigada a demandar primeiramente de forma 

administrativa, pois conforme determina a CF, art. 5º, XXXV – “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” 

Assim, não falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito no 

estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, afirmando que buscou 

realizar a contratação de um empréstimo consignado tradicional sendo 

convencida a realizada operação de cartão de crédito com reserva de 

margem consignável (RMC). Assevera que o valor vem sendo descontado 

mensalmente diretamente em folha, não existindo prazo para finalização, 

de modo que evidente a cobrança indevida. Em sua defesa (ID 27324706), 

o reclamado apresenta o contrato de origem da dívida que demonstra a 

contratação de cartão de crédito, afirmando que foi realizado um saque 

com transferência para a conta bancaria da autora. Afirma que desconta 

um valor mínimo na folha de pagamento da parte autora, cabendo ao 

requerente promover o pagamento do restante da fatura que é 

encaminhada mensalmente para seu endereço. E que diante do não 

pagamento da fatura, acumula juros e multa, aumentando o valor da dívida. 

Inicialmente, diante da patente relação de consumo, necessário inverter o 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa 

reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor, conforme artigo 373, II do CDC. Analisando detidamente os 

documentos apresentado pelo reclamado em contestação, resta evidente 

a legitima contratação da promovente, visto que não pode valer-se da 

própria torpeza para pleitear direito contraído. Assim, a reclamante 

evidentemente contratou os serviços prestados na forma de cartão de 

crédito, e deveria efetuar a complementação do valor através do 

pagamento da fatura, que não realizou. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c pretensão INDENIZATÓRIA. Alegação da 

parte autora de que está sendo cobrada indevidamente por despesa de 

cartão de crédito, embora tenha celebrado contrato de mútuo com 

previsão de quitação do débito através de consignação em folha de 

pagamento. Erro não caracterizado. Apelado que apresenta contrato 

assinado pelo consumidor. Os documentos trazidos à colação informam 

que o autor realizou contrato de "adesão ao cartão de crédito", com todos 

os encargos inerentes a este tipo de negócio jurídico. Saques efetuados 

por meio do cartão de crédito, cujo valor foi depositado diretamente na 

conta corrente do consumidor. Inexistência de error in procedendo. Autor 

que se manifestou em réplica sobre os termos da contestação e 

documentos apresentados por seu ex adverso, além de manifestar 

expressamente seu desinteresse em produzir novas provas. 

Entendimento consolidado no STJ no sentido de que não há sequer 

obrigatoriedade no proferimento da decisão saneadora. Inversão do ônus 

probandi que não desonera a parte autora de produzir prova mínima do 

seu alegado direito. Inteligência das disposições insculpidas no verbete nº 

330, da Súmula de Jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça. 

Alegações autorais que não se sustentam em lastro probatório mínimo. 

Não restou demonstrado qualquer vício de consentimento na realização 

dos saques através de cartão de crédito. Ademais, o autor se beneficiou 

do numerário posto à sua disposição, fato este que, por si só, autoriza as 

cobranças realizadas. Teses desenvolvidas pela parte autora que foram 

fulminadas pela documentação acostada aos autos pela instituição 

recorrida. Acerto da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 

00112566720148190058, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA 

DELL'ORTO, Data de Julgamento: 16/10/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA 

CÍVEL) Desse modo, entendo indevido a anulação ou determinação de 

repetição de indébito, visto que o serviço foi devidamente contratado. No 

entanto, importante observar, pelo extrato apresentado pelo promovido (id. 

27324710) que a finalização da cobrança em desfavor da autora, 

pagando somente o mínimo, constante no RMC, findou-se no mês de 

agosto/2019, ao qual foi cobrado o valor de R$45,98 (quarenta e cinco 

reais e noventa e oito centavos). Porém, sem qualquer justificativa, o 

promovido continuou com a cobrança das parcelas no valor de R$49,61 

(quarenta e nove reais e sessenta e um centavos) o que se mostra 

completamente indevido, pois finalizado o pagamento do empréstimo, não 

há motivo para continuação da cobrança. Assim, resta evidente a 

cobrança indevida de três parcelas no valor de R$49,61 (quarenta e nove 

reais e sessenta e um centavos), onde esta sim que deve ser restituída 

em dobro, diante da cobrança indevida. 2.3. DANO MORAL Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que consignou parcelas acima do valor do contrato, restando evidente a 

cobrança indevida, neste sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. AFASTADA. 

COBRANÇA DE PARCELAS ALÉM DAS CONTRATADAS. ABUSIVIDADE 

COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1) Não comprovada a cessão dos créditos e as fichas 

financeiras apontam o recorrente como beneficiário dos descontos, de 

forma que é parte legitima para responder os termos da ação. Preliminar 

de ilegitimidade afastada. 2) O recorrente consignou parcelas além do 

pactuado, impondo-se o dever de ressarcimento em dobro dos valores 

exigidos indevidamente, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 

Inegável, ainda, a ocorrência de prejuízo que ultrapassa o mero 

aborrecimento, face à mácula à relação de confiança que deve permear 

as operações bancárias. Mantendo-se o valor do dano moral fixado por se 

apresentar compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e dentro 
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dos parâmetros adotados pela Turma. 3) Recurso conhecido e não 

provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-AP - RI: 

00008279620188030009 AP, Relator: MÁRIO MAZUREK, Data de 

Julgamento: 16/05/2019, Turma recursal) (Grifei). Neste interim, a 

reclamada não apresentou documento suficiente que comprove a 

legitimidade das cobranças consignadas após o mês de agosto/2019. É de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o 

Reclamado a pagar a quantia R$297,66 (duzentos e noventa e sete reais e 

sessenta e seis centavos) a Reclamante a título de dano material, valor 

atualizado com juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo 

(Súmula 43 STJ). b) CONDENAR, o Reclamado BANCO CETELEM S/A a 

pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados a Reclamante MARIA RUBINA ARRUDA PAES 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o 

evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). c) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o contrato 

discutido, visto que já quitado. Fica a parte condenada ciente de que, após 

o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANI MOREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001817-29.2019.8.11.0004 Promovente: EVANI MOREIRA 

SANTANA Promovido: SEGURADORA LIDER Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, arguiu a ilegitimidade 

ad causam da requerente sob o argumento de que não comprovou ser a 

única legitimada para receber a cobertura securitária. No entanto, 

verifica-se dos autos que a parte autora comprovou ser a única 

legitimada, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Ainda 

preliminarmente, a reclamada alegou a falta de interesse de agir por 

ausência de requerimento administrativo, no entanto, da análise dos autos, 

verifica-se que a parte autora fez prévio requerimento administrativo. 

Dessa forma, rejeito a preliminar aduzida. Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE 

COBRANÇA SECURITÁRIA (SEGURO DPVAT), aduzindo que era esposa 

do falecido JOSÉ LUCAS CARDOSO, a qual foi vítima fatal de um acidente 

de trânsito. Afirma que o pedido administrativo foi negado em razão de que 

a autora não juntou a certidão de óbito da mãe do segurado, no entanto, o 

falecido não tinha contato com a mãe há vários anos. Assim, pleiteia o 

recebimento da indenização coberta pelo seguro obrigatório de DPVAT, no 

valor de R$13.500 (treze mil e quinhentos reais). Em sua defesa, a 

reclamada afirma que a indenização não é devida, havendo necessidade 

da prova pericial, e ainda que a parte autora não comprovou ser a única 

beneficiária da vítima. Pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem. A 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT (Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de via Terrestre) é paga em caso de morte, 

invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica quando decorrentes de acidente de trânsito (art. 3º, caput, da Lei 

6.194/74). Em análise dos autos, mormente quanto à certidão de óbito (ID 

22599318) e o laudo de exame de corpo de delito (ID 22599316), nota-se 

que houve morte decorrente de acidente de trânsito, ocasionado por 

atropelamento. Registre-se que a parte autora comprovou ser a única 

beneficiária da vítima, uma vez que, foi reconhecida a união estável com o 

falecido, sem que tenha havido filhos de ambas as partes. Sendo certo, 

que é a sucessora legítima nos termos do art. 1.829 do Código Civil, 

portanto devida a indenização discutida. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a parte 

promovida ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em favor da 

promovente EVANI MOREIRA SANTANA, acrescido de juros de mora de 

1%, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do evento danoso (Súmula 580 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FILHO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 27262541. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-97.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DA COSTA AQUINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSYO REZENDE BARCELOS OAB - MT0015260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001127-97.2019.8.11.0004 Promovente: JULIA DA COSTA 

AQUINO Promovido: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado alegou preliminares 

protelatórias, visto que existindo filial da empresa na comarca de ingresso 

de ação não há que se falar em incompetência. Assim, entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DECLARATORIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL, afirmando que em 

dezembro/2018 realizou uma compra na empresa reclamada, com 

pagamento de forma parcelada em crediário próprio. Afirma que foi 

surpreendida com a negativação do seu nome em março de 2019, visto 

que as parcelas estavam sendo pagas devidamente. Em sua contestação 

a empresa alega que a autora apresenta comprovante de pagamento 

ilegíveis que impossibilitam a defesa, afirmando que a cobrança foi devida, 

e pugnando pela improcedência da inicial. Considerando que a autora não 

apresentou documento apto que comprove a negativação, e ainda 

documentos legíveis que comprovem o pagamento, o processo foi 

convertido em diligencia, restando demonstrado que a negativação era 

oriunda de um débito com vencimento em 01.02.2019 e que foi excluída em 

14.05.2019. Pois bem. Verifica-se pelos extratos apresentados pela 

empresa reclamada, que a parcela vencida em 01.02.2019, somente foi 

paga em 13.05.2019 (ID Num. 22145265 - Pág. 1), sendo que a 

negativação foi excluída no dia seguinte, conforme outros documentos já 

citados. Assim, resta evidente que a parte autora não pagou o debito 

objeto da negativação, de modo que legitima a cobrança, sendo que após 

receber o pagamento a ré logo excluiu a cobrança, inclusive, no momento 

que a autora ingressou com a inicial (30.05.2019), já não mais existia 

cobrança em seu desfavor. Dessa forma, a empresa não cometeu 

nenhum ilícito. Ainda, apesar da autora ser intimada (ID 25326536) para 

apresentar os documentos necessários para elucidação dos fatos, 

manteve-se inerte, concluindo-se pela improcedência da demanda, por 

ausência de comprovação da cobrança indevida. De modo que forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Sobre o assunto: RESPONSABILIDADE 

CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA PARA O AUTOR NA SENTENÇA. PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO NESTA INSTÂNCIA. 

MÉRITO. INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. TELEFONIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DO AUTOR PARA 

ALTERAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. COBRANÇA PROPORCIONAL 

REFERENTE AO NOVO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

DA PRESTAÇÃO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA 

VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO 

CIVIL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NESTA SEDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Constitui exercício regular de direito do credor a inclusão de 

consumidores efetivamente inadimplentes nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. (TJ-SC - AC: 03035229720168240020 Criciúma 

0303522-97.2016.8.24.0020, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de 

Julgamento: 11/09/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002397-59.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY TEIXEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 
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anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002700-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A P DA SILVA MULTIEVENTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA OAB - MT12658/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER BOMFIM DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002399-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. BENTO - ME - SUPERMERCADO RIBEIRÃOZINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURILENE CARMO NAVES CARRIJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELLYNE RODRIGUES SANTOS OAB - MT25370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000606-55.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA ROSA 

CARDOSO DOS SANTOS Promovido: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pelo promovido MUNICIPIO DE BARRA DO 

GARCAS, alegando o valor dos danos morais são exorbitantes, e que logo 

após requerer pedido administrativo, a autora ingressou com a presente 

ação, restando evidente a má-fé. No tocante a contradição aventada em 

sede aos embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria 

recursal sui generis permissiva pela sistemática processual para 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, não 

ocorreu contradição ou omissão. Com efeito, os argumentos transcritos na 

sentença foram devidamente fundamentados, embasados nos motivos 

suficientes no livre convencimento do Juízo, de modo que buscando 

alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso inominado e 

não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002392-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. BENTO - ME - SUPERMERCADO RIBEIRÃOZINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA EVA DE AZEVEDO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002400-14.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLE CABRAL ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 
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para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. BENTO - ME - SUPERMERCADO RIBEIRÃOZINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERTA MARIA PEREIRA COSTA CARRIJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002387-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Paulo Sergio do Nascimento (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002320-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA JANUARIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002320-50.2019.8.11.0004 Promovente: CARMELINA 

JANUARIA DE FREITAS Promovido: BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 2.1.1. Revelia 

Verifica-se que o Banco reclamado recebeu a citação apenas um dia 

antes da audiência de conciliação, de modo que, em que pese os 

princípios norteadores do Juizado Especial quanto a celeridade, o prazo 

de um dia, realmente impossibilita o comparecimento do réu, inclusive 

considerando que a sucursal está localizada no estado de São Paulo, de 

modo que não aplico os efeitos da revelia. Assim, considerando que a 

reclamada já apresentou contestação e estando o processo apto para 

julgamento, passo a análise dos autos. 2.1.2. Incompetência Alega 

necessidade de perícia grafotécnica visto que a assinatura transcrita no 

contrato são semelhantes as demais assinaturas da autora no processo. 

REJEITO a preliminar suscitada, pois a discussão da autora não se baseia 

da ausência de contratação, mas sim que jamais recebeu o valor 

emprestado. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde em 

resumo, afirma que apesar de supostamente ter contratado um 

empréstimo, jamais recebeu o valor da negociação conforme se comprova 

pelos extratos bancários em anexo. Assim, afirma que está pagando 

indevidamente por um negócio não efetivado. Em sua defesa, o banco 

reclamado, impugna genericamente as alegações iniciais aduzindo que a 

contratação foi legitima conforme se comprova pelo contrato em anexo, no 

entanto, não apresenta comprovante de realização de deposito em favor 

da autora do valor contratado. Inicialmente, diante da patente relação de 

consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC. 

Como aduzido, o reclamado não comprovou que efetuou o pagamento do 

valor emprestado para a autora, sendo evidente a falha na prestação do 

serviço do Banco. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. 2.2.1. DANOS MATERIAIS Entendo devido a 

restituição das parcelas indevidamente cobradas, que totalizam a quantia 

de R$2.711,83 (dois mil, setecentos e onze reais e oitenta e três 

centavos) referente a onze parcelas, devendo tal quantia ser restituída de 

forma simples, vez que não demonstrada a má-fé do promovido. 2.2.2. 

DANO MORAL Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve seu crédito 

abalado com a cobrança de um empréstimo que não foi disponibilizado. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. 1. O desconto 

indevido em conta corrente de empréstimo não contratado pelo 

consumidor aposentado pelo INSS, gera constrangimento, causando dano 

moral passível de indenização. 2. Ausente a prova da legalidade dos 

descontos, conclui-se, com apoio no inciso VIII do art. 6º, do CDC, que o 

débito na conta corrente do autor foi indevido. 3. Revelando a fixação da 

indenização por danos morais quantia condizente com as circunstâncias 

do fato, mister se faz a manutenção do seu quantum. RECURSO DE 

APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 

03015023520158090005, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data 

de Julgamento: 01/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

01/04/2019) Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação indenizatória. 

Empréstimo consignado não contratado. Descontos indevidos em folha de 

pagamento. Irresignação da parte ré. 1. Responsabilidade objetiva. Artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Laudo pericial conclusivo no 

sentido de comprovar que a assinatura aposta no contrato de empréstimo 

não pertence à autora. 2. Fraude comprovada. Inocorrência de 

excludentes de ilicitude. Enunciados 479 da súmula do STJ e 94 da súmula 
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do TJRJ. Falha na prestação do serviço configurada. Inexistência da 

dívida. Dever de indenizar os danos materiais. 3. Dano moral configurado. 

Redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes desta Corte. Reforma 

parcial da sentença. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RJ - 

APL: 00008295620088190014 RIO DE JANEIRO CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 3 VARA CIVEL, Relator: SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data 

de Julgamento: 26/07/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 27/07/2017) É de se salientar que o 

prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, 

mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade. A 

respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o 

Reclamado a pagar a quantia R$2.711,83 (dois mil, setecentos e onze 

reais e oitenta e três centavos) a Reclamante a título de dano material, 

valor atualizado com juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo 

(Súmula 43 STJ). b) CONDENAR, o Reclamado BANCO SAFRA S/A a 

pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados a Reclamante CARMELINA JANUARIA DE 

FREITAS valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). c) 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o 

contrato discutido neste processo, tornando definitivo os efeitos da tutela. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011352-33.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA ELISA MATOS NASCIMENTO OAB - MT0015719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011352-33.2014.8.11.0004 Promovente: DONIZETE FERREIRA 

DO NASCIMENTO Promovido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos 

pela parte reclamada, alegando a existência de CONTRADIÇÃO, alegando 

que a sentença a qual rejeitou os embargos de execução, julgou que os 

mesmos foram intempestivos, que não possuía a garantia do Juízo para a 

sua interposição e por fim que à temática debatida nos embargos 

apresentados, não seguiu o disposto no art. 52, IX da lei 9099/95. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do 

CPC, caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão quando o 

decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela 

parte ou sobre um deles. Ainda, o referido vício é observado quando o 

Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha 

sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o 

julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata 

interpretação sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na 

incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo 

interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação 

adotada no julgado. No caso, não há que se falar em CONTRADIÇÃO em 

nenhum ato, tendo em vista que a sentença embargada foi devidamente 

fundamentada, sendo evidente que não foi verificado os requisitos para 

oposição dos embargos à execução e nem o excesso alegado pela parte 

embargante. Assim, a sentença foi devidamente fundamentada, embasada 

nos motivos suficientes para o livre convencimento do Juízo, sendo certo 

que os argumentos do réu não foram acolhidos. Portanto, não verificada a 

contradição aventada, os presentes embargos devem ser rejeitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, acolho os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000332-91.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA DA SILVA 

FERREIRA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

opostos pela parte Reclamada, aduzindo que a sentença foi omissa e 

contraditória aos documentos dos autos, visto que, na ata de audiência de 

conciliação conta que a parte autora esteve ausente, assim, a extinção do 

processo sem resolução de mérito a medida correta. A parte autora 

também opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando existência de 

omissão na sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) Que não 

foi oportunizado a realização da audiência de instrução, ocorrendo 

cerceamento de defesa. Ambos, os embargos foram interpostos no prazo 

legal. A parte embargada ENERGISA apresentou contrarrazões no ID 

21423750, alegando que a parte autora escolheu a via inadequada para 

suas pretensões, posto que a mesma pretende a reforma do decisum 

através do reexame de mérito de toda matéria alegada na inicial. A parte 

embargada MARIA DA SILVA, apesar de intimada, não apresentou 

contrarrazões aos embargos da reclamada ENERGISA. É o breve relato. 

Decido. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que 

as razões expostas nos embargos de declaração opostos pela parte 
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autora não encontram guarida. Isso porque, verifica-se que almeja 

reexame de matérias as quais já foram apreciadas pela sentença 

objurgada. Assim, não se justifica seu acolhimento, de modo que, merece 

ser rejeitado. Por outro lado, da análise dos embargos opostos pela parte 

reclamada, entendo que os embargos de declaração encontram guarida. 

Com efeito, registro que a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão quando presente omissão de ponto 

fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Diante do teor da sentença 

atacada nestes embargos, verifica-se que a matéria tratada se reveste de 

inteira contradição com os elementos dos autos, de modo que diante do 

princípio da celeridade, evitando-se que o processo seja encaminhado 

para Turma Recursal e volte com determinação de nova analise 

processual, é devido reconhecer o erro material e lançar nova decisão 

nos autos. Assim, RECONHEÇO a ocorrência de erro material da decisão 

lançada ao ID 20404562, e RETIFICO o decisório exarado 

equivocadamente, como suscitado, passando a constar corretamente da 

seguinte forma: Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu ver, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez que 

deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua 

ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo 

réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95, sem resolução do mérito. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças - MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Diante do exposto, CONHEÇO o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, retificando a sentença na forma acima 

indicada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002090-08.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA OAB - MT0002025A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLETO LANZIANI JANEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA OAB - PR25731 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002090-08.2019.8.11.0004 Promovente: REINALDO CABRAL 

DA SILVA Promovido: CLETO LANZIANI JANEIRO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde o demandante pretende o recebimento do valor 

pactuado no contrato. No entanto, o contrato em questão foi pactuado pela 

empresa POÇO ARTESIANO CAINAGUA, de modo que evidente a 

ilegitimidade ativa. Menciona os artigos 17 e 18 do CPC: Art.17. Para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art.18. Ninguém 

poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado 

pelo ordenamento jurídico. Como se verifica a parte autora vem ao juízo 

pleitear direito alheio, visto que somente a empresa mencionada poderá 

intentar ação de cobrança. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO E TUTELA 

ANTECIPADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. 

NÃO-SUJEIÇÃO. EMPRESAS. INCORPORAÇÃO. ATUAÇÃO EM JUÍZO. 

NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. 

APELO PROVIDO. As matérias de ordem pública são cognoscíveis a 

qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão. A 

empresa incorporadora sub-roga-se em todos os direitos e obrigações da 

incorporada (CC/2002, art. 1116; Lei 6404/1976, art. 227), devendo estar 

em juízo em nome próprio. Ilegitimidade ativa caracterizada, acarretando 

extinção do processo, sem resolução do mérito, por carência de ação. 

Sentença reformada. Apelo provido. (Classe: Apelação,Número do 

Processo: 0020111-22.2002.8.05.0001, Relator (a): Telma Laura Silva 

Britto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 06/09/2017 ) (TJ-BA - APL: 

00201112220028050001, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2017) (grifei) Assim, merece ser 

acolhida a preliminar suscitada. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO reconhecimento da preliminar arguida e DECLARO ilegitimidade 

ativa “ad causam” da parte autora, nos termos do artigo 487, I do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001565-26.2019.8.11.0004 Requerente: JOAO EVANGELISTA 

GOMES Requerido: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. Rejeito as preliminares arguidas, 

vez que não verificados os seus requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do 
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art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde, em síntese, afirma a parte autora que é cliente da 

reclamada desde o ano de 2012 e no dia 16/06/2019 a empresa Requerida 

por ato unilateral cancelou a sua assinatura sem motivos e sem prévia 

notificação. Afirma que por diversas vezes entrou em contato com a 

reclamada para solucionar o problema. Afirma que a Anatel entrou em 

contato, poucos dias depois, informando que havia um erro. Ressalta que 

não é a primeira vez que a reclamada demonstra falhas na prestação de 

serviço. Ainda afirma que após o cancelamento, foram enviadas faturas 

com cobranças, as quais afirma que são indevidas. Assim, pleiteia a 

declaração de inexistência do débito, bem como, a indenização pelos 

danos morais padecidos. Em sede de contestação, a reclamada afirma 

que não causou danos suficientes a ensejar a indenização pretendida 

pois, trata-se de um erro sistêmico. Ressalta que a parte autora não 

comprovou os danos sofridos que ensejassem indenização. Assevera 

que de boa-fé os débitos foram cancelados, de modo que, a situação 

cadastral do autor perante a empresa é “cancelado e adimplente”. 

Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub 

judice verifico que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum 

direito da parte requerente e que agiu em exercício regular de direito, 

denota-se dos autos que o débito em questão é indevido. Registre-se que, 

a Requerida admite que cancelou os débitos em seu sistema e afirma que 

se trata de mero descumprimento contratual, que a falha foi aceitável visto 

que se trata de uma empresa de grande porte com milhares de clientes e 

que, devido a isso, estão sujeitas a equívocos em um ou outro 

procedimento. Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas 

em sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de 

provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos 

termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Dessa forma, entendo 

cabível ser declarada a inexistência do débito em discussão. Por outro 

lado, muito embora o requerente afirme que tenha sofrido danos morais 

passíveis de indenização em razão das cobranças indevidas, houve 

apenas um simples equívoco da reclamada, o qual não foi capaz de 

ensejar danos extrapatrimoniais à parte autora. In casu, verifico que as 

cobranças indevidas sofridas pelo requerente configuraram de fato um 

dissabor e um inconveniente de ter que solicitar a correção do valor 

cobrado. Ressalte-se que a Reclamada não chegou, por exemplo, a 

inscrever o nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que 

seria capaz de configurar o dano moral in re ipsa. Ademais, caberia ao 

autor comprovar que a situação lhe tenha causado transtornos 

suficientemente graves a ponto de ofender seus direitos de personalidade 

ou de causar danos de natureza psíquica, passíveis de ressarcimento 

pecuniário, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I do CPC). Assim, 

não restou configurado dano moral no caso dos autos, limitando-se o 

episódio a simples aborrecimento. Nesse contexto, é o entendimento da 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRA-TUAL. 

COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Situação 

excepcional que não se verifica no caso concreto, ficando na seara do 

mero descumprimento contratual. Ausente prova de que a situação 

vivenciada tenha atingido os direitos de personalidade da requerente a 

justificar a concessão da indenização pretendida. Dano moral não 

caracterizado. Improcedência do pedido mantida. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70079557047 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data 

de Julgamento: 14/03/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2019) Destarte, deve a parte 

autora provar, mesmo que de maneira mínima a extensão do dano moral 

que alega, e não mencionar o dano ocorrido de forma geral como 

apresentado no presente autos. In casu, entendo não ser cabível o dano 

moral. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de 

modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da 

tutela, para: a) Declarar a inexistência do débito em discussão no presente 

processo; b) Sugiro improcedência do pedido de dano moral. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002300-59.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DOMINGOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANDALA MARIA CARDOSO MOREIRA OAB - MT24854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

ALVARÁ JUDICIAL Autos nº 1002300-59.2019.8.11.0004 Promovente: 

GERALDO DOMINGOS DE SOUSA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL, formulado por 

GERALDO DOMINGOS DE SOUSA, requerendo a autorização para 

levantamento de valores referente a resíduos de FGTS, deixado pelo 

falecido CARMO DOMINGOS CADORSO, seu filho. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que assiste razão ao 

requerente, não existindo herdeiros menores de idade, apresentando 

procuração pública representando direitos de inventariante. Com efeito, 

dispõe a Lei n. 6.858/80 sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares: 

Art. 1°. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 

montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 
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legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Art. 2°. O disposto nesta 

Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros 

tributos, recolhidos por pessoa física, e não existindo outros bens sujeitos 

a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional. (grifo nosso). Com efeito, entendo que 

os valores devem ser liberados ao Reclamante. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, determino que o saldo credor existente de qualquer resíduo de 

FGTS de titularidade CARMO DOMINGOS CADORSO, seja pago ao 

requerente GERALDO DOMINGOS DE SOUSA, expedindo-se alvará, com 

as cautelas necessárias. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-59.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERONIDES MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002203-59.2019.8.11.0004 Polo Ativo: VERONIDES MARIA DOS 

SANTOS Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Rejeito as preliminares 

arguidas, vez que não verificados os seus requisitos. 2.2 MÉRITO Verifico 

que a matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas 

carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento 

antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, onde, em síntese, suscita a parte autora que foi proprietária de 

uma motocicleta, Marca/Modelo: Honda CG/ 125 Titan, placa KDD-2071, 

RENAVAM 683571974, ano de fabricação 1997; e no ano de 1997 vendeu 

o veículo para terceiro e por desconhecimento, não realizou a 

transferência do veículo para o nome do comprador. Afirma, que tem sido 

lançado de tributos em atraso em seu nome, o que lhe tem causado 

prejuízos. Ressalta que já se passaram 22 (vinte e dois anos) anos após a 

tradição, motivo pelo qual desconhece o paradeiro do comprador e do 

veículo. Assim, requer a determinação de baixa do veículo mencionado 

junto ao Detran, bem como, a desvinculação de seu nome aos débitos 

fiscais gerados desde a tradição. Em sede de contestação, afirma o 

reclamado que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda 

pois, os débitos de licenciamento e DPVAT são de responsabilidade do 

Detran. Ressalta que não há provas da efetiva tradição do veículo, razão 

pela qual requer a improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. O cerne 

da questão cinge-se em determinar se o Autor é responsável por débitos 

tributários relacionados ao veículo que alega que foi vendido a terceiro. Da 

análise acurada dos autos, resta incontroverso que o Autor não 

comunicou a venda de veículos ao DETRAN, não juntando os autos 

qualquer prova da venda, nem ao menos recibo de pagamento. Dispõe o 

Código de Transito Brasileiro: Art. 134. No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

Cumpre destacar que, quanto ao tributo específico IPVA, esse tem como 

fato gerador a propriedade do veículo. Outrossim, o Autor apesar de 

afirmar que não mais tem interesse na propriedade veicular e que o 

vendeu há mais de 22 (vinte e dois) anos, não é tal fato suficiente para 

afirmar que não é mais proprietário do mesmo. Além disso, o autor sequer 

soube precisar com quem o veículo se encontra. Ademais, não foram 

carreados aos autos nenhum comprovante de venda do veículo, fato que 

poderia ensejar prova que o Autor não era mais proprietário à época, 

porém, não se desincumbiu de tal ônus (art. 373, I do CPC). Ressalte-se, 

ainda, que não foi juntada cópia da Autorização para Transferência de 

Propriedade de Veículo, conhecido como "DUT", ou qualquer prova de que 

terceiro detém a propriedade do bem, o que poderia afastar a sua 

responsabilidade pelos débitos em questão. De fato, a transmissão da 

propriedade de bens móveis, dentre os quais se inclui o veículo, se dá 

pela simples tradição do bem ao adquirente e não pelo seu registro no 

órgão competente (art. 1267 do Código Civil), sendo certo que a eventual 

inobservância da comunicação da venda à autoridade de trânsito não 

descaracteriza o negócio celebrado. Todavia, ainda que se entenda que a 

transferência da titularidade de bens móveis opera-se pela tradição, é 

certo que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia. 

A propósito: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE 

PROPRIEDADE VEICULAR. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL. (...) 

VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO 

DETRAN. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DÉBITOS FISCAIS. APELAÇÃO NÃO 

PROVIDA. (TJ-BA - APL: 05025930520158050001, Relator: Marcos 

Adriano Silva Ledo, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) 

Portanto, sem a necessária comunicação e nem ao menos a prova efetiva 

da tradição do bem, deve o autor responder pelos débitos, conforme 

previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002215-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEOGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002215-73.2019.8.11.0004 REQUERENTE: LEOGINA DA SILVA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já está 

suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 
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evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse sentido, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte autora 

que, realizou um empréstimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) os quais 

seriam cobrados em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$1.500,65 (um mil e 

quinhentos reais e sessenta e cinco centavos) na fatura de seu cartão de 

crédito. Afirma que jamais recebeu o valor do empréstimo, motivo pelo qual 

efetuou o cancelamento. Ressalta que tal valor foi estornado em seu 

cartão de crédito, todavia, a reclamada continuou efetuando o desconto 

de juros. Razão pela qual requer a declaração de inexistência dos débitos 

a título de encargos de juros e IOF, bem como, a indenização pelos danos 

morais padecidos. Em sede de contestação, aduz a requerida que não 

praticou ato ilícito visto que, estornou todos os valores cobrados 

indevidamente, trouxe aos autos comprovação por meio dos extratos das 

faturas da autora e pugnou pela improcedência dos pedidos elencados na 

exordial. No caso sub judice verifico que de fato, houve a cobrança 

indevida de valores na fatura da reclamante, fato que tornou-se 

incontroverso, visto que a própria reclamada admitiu o equívoco. 

Outrossim, denota-se claramente que a Requerida realizou o estorno dos 

valores cobrados indevidamente, inclusive aqueles cobrados a título de 

IOF e encargos de juros (ID 26148318), de modo que, reparou em tempo 

hábil o erro cometido. Pois bem, ainda que cabível a inversão do ônus da 

prova, a parte autora deve apresentar o mínimo lastro probatório da 

comprovação das suas alegações. Verifica-se que alega a parte autora 

ter sofrido transtornos passíveis de indenização, no entanto, não se 

vislumbra dos autos qualquer situação que ensejasse dano moral. 

Destarte, deve a parte autora provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. In casu, entendo não 

ser cabível o dano moral. Destarte, a situação trazida ao conhecimento do 

judiciário deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de 

propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, 

concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma 

desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão 

somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o 

“mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie 

versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado 

que os envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, 

de modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-31.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LIONE GONZAGA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001791-31.2019.8.11.0004 Polo Ativo: SEBASTIAO LIONE 

GONZAGA Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Antes de adentrar no 

mérito, necessário analisar as causas preliminares do presente processo. 

Consoante o artigo 17 do CPC: Art.17. Para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, onde pleiteia a parte autora o reconhecimento 

de sua dependência econômica em relação ao seu falecido filho, servidor 

público estadual, para fins de obter pensão por morte. Da análise dos 

autos e das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica não coincidem, tendo em vista que, por força da Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014, a qual estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à previdência dos servidores 

públicos estaduais a partir da vigência da referida norma. Neste contexto, 

evidenciou-se que o Estado de Mato Grosso não é parte legítima para 

figurar no polo passivo da presente demanda, na qual figuram como 

partes da relação jurídica a parte autora e a MT PREV. Portanto, não sendo 

a parte promovida legítima para figurar no polo passivo, deve ser 

reconhecida de ofício a ilegitimidade passiva e, consequentemente, o 

processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, RECONHEÇO de ofício a ilegitimidade passiva da parte 

promovida, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, sem analise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA DE BRITO COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS BANNWART (REQUERIDO)

ELCIO LUIZ BRUNELLI PASSERINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT28413-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001828-58.2019.8.11.0004 Promovente: NEUZA MARIA DE 

BRITO COSTA FERREIRA Promovido: DIMAS BANNWART; ELCIO LUIZ 

BRUNELLI PASSERINI Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Decreto a revelia do promovido ELCIO LUIZ BRUNELLI 

PASSERINI, pois apesar de devidamente citado, não compareceu na 

audiência de conciliação e não apresentou justificativa. O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 
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provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE COBRANÇA, alegando que o primeiro reclamado alugou seu imóvel a 

princípio do dia 10.05.2012 a 10.05.2013, renovando o contrato até a data 

de 10.01.2019 quando entregou o imóvel. Assevera que quando o 

reclamado entregou as chaves foram verificadas várias avarias na 

residência o que impossibilitava a locação para outro morador. Afirma que 

o valor dos reparos, conforme notas e documentos em anexo consistiu em 

R$3.806,54 (três mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e quatro 

centavos), que atualizados perfaz R$4.191,67(quatro mil, cento e noventa 

e um reais e sessenta e sete centavos), pugnando ainda pela multa por 

quebra contratual no valor de R$885,50 (oitocentos e oitenta e oito reais e 

cinquenta centavos). Alega que apesar de todas tentativas de forma 

administrativa não conseguiu receber o débito. Em sua defesa, o 

promovido alega que a garagem da residência por duas vezes desabou 

em seu veículo causando grande prejuízo, de modo que efetuou o 

pagamento do conserto sem que fosse ressarcido pela proprietária. 

Afirma que quando se mudou para o imóvel não foi realizada vistoria na 

residência, de modo que impossível apurar se os defeitos existiam quando 

o reclamado se mudou para o imóvel conforme determina a lei do 

inquilinato. Assevera que ofereceu quantia para colocar fim a discussão 

que não foi aceito pela autora, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Pois bem, em que pese as alegações iniciais, as avarias 

demonstradas no imóvel se releva compatíveis com depreciação do 

grande período que o reclamado permaneceu no imóvel, que foi por quase 

sete anos. Além disso, o reclamado apesar de alegar, não apresenta 

nenhuma prova para comprovar que estes defeitos sempre existiram ou 

ainda que pagou o conserto da garagem. Assim, diante da ausência de 

provas das alegações do reclamado, entendo devido reconhecer os 

pedidos iniciais, visto que se revestem de veracidade, inclusive pelas 

demonstração da tentativa de resolver a situação de forma administrativa. 

Desse modo, devido reconhecer o pedido de danos materiais, inclusive a 

multa contratual, que está devidamente prevista no contrato. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR, solidariamente, os Reclamados 

DIMAS BANNWART e ELCIO LUIZ BRUNELLI PASSERINI a pagar à quantia 

de R$4.692,04 (quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e quatro 

centavos) a título de dano material a Reclamante NEUZA MARIA DE BRITO 

COSTA FERREIRA, e por se tratar de obrigação contratual, juros 

moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e 

(corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 

STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002288-45.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY BUENO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002288-45.2019.8.11.0004 Promovente: DARCY BUENO DE 

SOUZA Promovido: OI S/A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES A promovida aduz em preliminar incompetência em 

razão da necessidade de perícia, no entanto, a presente demanda discute 

sobre cobrança de multa fidelidade indevida, de modo que não há 

necessidade de nenhuma prova pericial. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante 

a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, 

afirmando que é analfabeta e deslocou-se até a empresa promovida para 

adquirir um plano de telefonia, que restou acordado no valor de R$59,90 

(cinquenta e nove reais e noventa centavos) mensais, no entanto, a 

primeira parcela chegou no valor de R$81,78, motivou pelo qual procurou o 

PROCON e cancelou o plano contratado, restando acordado que seria 

isenta da multa fidelidade. Assevera que de forma indevida recebeu em 

sua residência a cobrança do valor de R$560,04 (quinhentos e sessenta 

reais e quatro centavos), referente a multa contratual, o que é indevida. 

Em sua defesa, a empresa reclamada alega que a autora tinha ciência da 

multa fidelidade, motivo pelo qual não há que se falar em cobrança 

indevida. Pugna pela improcedência da inicial. Inicialmente, diante da 

patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada 

apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

conforme artigo 373, II do CDC. Analisando os fatos e documentos do 

processo, verifica-se pelo documento do PROCON apresentado pela 

autora, que após cancelamento, restou isenta da cobrança da multa, 

motivo pelo qual resta evidente que a cobrança é indevida. Além disso, 

verifica-se que o motivo do cancelamento da autora, ocorreu por falha na 

prestação do serviço, por cobrança de valor acima do pactuado. Assim, 

conforme determinação da ANATEL, na resolução nº 632/2014, em seu 

artigo 58, § único, menciona: Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação 

de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode 

exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve 

ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término 

do prazo de permanência. Parágrafo único. É vedada a cobrança prevista 

no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de 

obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o 

ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor. (Grifei) 

Com isso, a cobrança discutida em desfavor da autora revela-se indevida. 

2.2.2. DANOS MORAIS Para a caracterização do dano moral, por se tratar 

de algo imaterial, conquanto se encontra ínsito na própria ofensa, 

desnecessária a prova de prejuízo, pois possui natureza compensatória, 

atenuando de maneira indireta as consequências da conduta praticada 

pela Reclamada, afigurando-se inviável a exigência da prova do efetivo 

dano, pois isso decorre do próprio fato, de acordo com as regras de 

experiência comum. Isso porque se trata de hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato, que no caso resultou a 

cobrança indevida. Nesse sentido, destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. CONTRATO 

CORPORATIVO. MULTA FIDELIDADE. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA. A 

cláusula de fidelidade é lícita quando estipulada para permanência que não 

exceda o prazo de doze meses estipulado pela Anatel para os contratos 

não corporativos, pois aos corporativos somente assegura exercer a 

opção por igual prazo, ao contratar; e a sua inobservância autoriza a 

incidência de penalidade contratual que não se caracterize abusiva. 

Circunstância dos autos em que não foi demonstrado a possibilidade de 

opção pelo prazo da Anatel; a permanência se deu por prazo superior a 
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doze meses; a rescisão seu deu por justa causa ante a falha na 

prestação do serviço; a multa resta indevida; e se impõe negar provimento 

ao recurso. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70081206187 RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

30/04/2019) (Grifei) CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. NÚMERO UTILIZADO EM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. - A falha na 

prestação do serviço possibilita ao consumidor a rescisão contratual sem 

a incidência de multa de fidelização. - No caso dos autos, restou-se 

configurado os danos morais, uma vez que a empresa ficou 

impossibilitada de entrar em contato com clientes e realizar cobranças, 

caracterizando os prejuízos de ordem objetiva. (TJ-RO - RI: 

10009517920148220007 RO 1000951-79.2014.822.0007, Relator: Juiz 

Jorge Luiz dos S. Leal, Data de Julgamento: 30/08/2017, Turma Recursal, 

Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 01/09/2017.) 

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO – SERVIÇO DE TELEFONIA –DISPARIDADE ENTRE A 

OFERTA E O PLANO IMPLEMENTADO – DESCABIMENTO – MULTA POR 

FIDELIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da 

vinculação contratual da oferta e da publicidade, que são de 

responsabilidade do fornecedor, obriga-o a cumprir o que fora anunciado, 

especialmente quando ao preço dos serviços. O cancelamento do serviço 

motivado pela inadequação da oferta com o efetivamente recebido, bem 

como pela falha na qualidade da prestação dos serviços, autoriza a 

rescisão sem a incidência da multa de fidelização. (TJ-MT - APL: 

00254521820148110041554442018 MT, Relator: DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 08/08/2018, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/08/2018) É 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Quanto ao 

valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser 

observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia 

de sancionamento ao lesado”. (in Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e 

negritei). É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e 

severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que: “No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável”. (Antônio Chaves, “Responsabilidade 

Civil, atualização em matéria de responsabilidade por danos moral”, 

publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei) Destarte, entendo 

que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a 

situação econômica da ofensora e do ofendido, bem como as 

circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da 

indenização em R$6.000,00 (seis mil reais), inclusive observando que a 

reclamante se trata de pessoa jurídica. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, diante 

da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a 

reclamada OI S/A, ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 6.000,00 (sete mil reais) a reclamante, DARCY BUENO DE 

SOUZA, valor esse acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). 

b) Como consequência da presente sentença, DECLARO INEXISTENTE os 

débitos discutidos no presente processo. Fica a parte condenada ciente 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY FERNANDES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Autos nº 1002016-51.2019.8.11.0004 Promovente: MIRACY FERNANDES 

BORGES Promovido: BANCO BRADESCO S/A e SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Foi alegada preliminar de 

ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, no entanto não apresentou o 

título jurídico ao qual autorizou os descontos, de modo que deverá ser 

aplicado a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 

Assim, REJEITO a preliminar aduzida. Quanto a Reclamada SUL AMERICA 

deve ter o feito extinto sem julgamento de mérito, tendo em vista a 

ausência de citação, e não apresentação de novo endereço pela autora, 

sendo que responsáveis solidarias, caberá a outra promovente intentar 

ação de regresso em caso de condenação. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, onde em 

resumo aduz a parte autora que teve lançado indevidamente a cobrança 

de um seguro que não foi contratado em sua conta corrente. Aduz que 

mesmo tentando cancelar o seguro lançado indevidamente não foi 

atendido, objetivando o ingresso da presente ação. O Banco Reclamado 

em sua contestação aduziu ausência de comprovação dos danos morais 

e improcedência da inicial. Pois bem, ainda que o contrato tenha sido 

realizado com a demandada SUL AMERICA, caberia ao banco diligenciar 

no sentido de certificar-se que o documento que originou a cobrança era 

legitimo, no entanto, a instituição financeira autorizou o desconto na conta 

da autora sem qualquer comprovação do vínculo contratual, restando 

evidente a falha na prestação do serviço. Quanto aos pedidos de danos 
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materiais, resta evidente a devida devolução em dobro, diante a cobrança 

indevida, que tange a quantia de R$275,78 (duzentos e setenta e cinco 

reais e setenta e oito centavos) já considerados em dobro ante a 

cobrança indevida (art. 42 do CDC). 3.1. DO DANO MORAL No que tange 

ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que a não resolução da situação do autor, obrigando a 

ingressar judicialmente, lhe causou prejuízos diversos de mero dissabor. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESCONTOS EM 

CONTA BANCÁRIA. SEGUROS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 373, II DO CPC/15. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. 1 – Artigo 373, II do CPC/15: “O ônus da prova incumbe: II 

– ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor”; 2 – Teoria do Risco do Empreendimento; 3 – Enunciado 

Sumular nº 94 deste TJRJ: “CUIDANDO-SE DE FORTUITO INTERNO, O 

FATO DE TERCEIRO NÃO EXCLUI O DEVER DO FORNECEDOR DE 

INDENIZAR”; 4 – Na hipótese, a parte autora alega sobre suposta fraude 

na contratação de seguro em seu nome, afirmando que foram realizados 

descontos aos autos, verifico que a autora/apelante logrou êxito em 

comprovar os descontos realizados em sua conta bancária a título de 

seguro – fls. 17/28. Já a parte ré/apelada juntou aos autos o contrato de 

fls. 105/113 no qual sequer consta o nome da parte autora como 

contratante. Portanto, a parte ré/apelada não se desincumbiu do ônus de 

comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos 

termos do artigo 373, II do CPC, ônus que lhe caberia; 5 – Danos morais 

configurados e arbitrados em R$3.000,00. Parte autora passou a sofrer 

descontos em sua conta bancária onde é depositado o seu salário. 

Descontos que perduraram por aproximadamente 01 ano; 6 – 

Precedentes: 0018468-18.2015.8.19.0087 – APELAÇÃO Des (a). FABIO 

UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO – Julgamento:08/09/2016 – 

VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR e Processo: 

0068756-08.2014.8.19.0021 – APELAÇÃO DES. LUIZ FERNANDO DE 

ANDRADE PINTO – Julgamento]; 11/11/2015 – VIGESIMA QUINTA 

CÂMARA CIVEL CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL.; 7 – Recurso de 

apelação conhecido e provido parcialmente. (TJ-RJ – APL: 

026111630201481900001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4º VARA CIVEL, 

Relator: ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

19/06/2017). (Grifei) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE 

CONTRATO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, 

NOS TERMOS DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL. 

OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. 1 - No 

presente caso não se discute a ausência de contratação por qualquer das 

partes, fato este incontroverso, sendo necessária a devolução em dobro 

dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor (R$ 

270,60), em razão de não ter sido contratado o mencionado seguro, nos 

termos do que prevê o parágrafo único do art. 42 do CDC. 2 - No presente 

caso não se trata de contrato fraudulento, no qual a instituição bancária 

acaba sendo enganada também, mas caracterizada está a ausência de 

diligência e seriedade do Banco recorrente, e em razão do risco da 

atividade, responde o mesmo pela cobrança de valores por serviço não 

contratado, não havendo nos autos prova de engano justificável que 

fundamente a devolução na forma simples. 3 - A quantia de R$ 270,60 

(duzentos e setenta reais e sessenta centavos) descontada da conta do 

autor sem sombra de dúvidas faz falta a quem percebe mensalmente um 

salário mínimo a título de aposentadoria. Desse modo, verifico a existência 

de dano moral, ainda que in re ipsa, eis que os fatos ocorridos 

representam mais que meros dissabores, fazendo com que o recorrente 

ingressasse em juízo a fim de fazer valer seus direitos. Portanto, da 

análise do caso concreto vislumbra-se a cobrança indevida com desconto 

na conta corrente do recorrido, sendo necessária a devolução do indébito 

pelo dobro, bem como a indenização por danos morais. 4 - Revela-se 

adequada a fixação em danos morais no montante de R$ 10.000,00, valor 

este que tem sido arbitrado em casos semelhantes neste Sodalício, não 

importando em excesso também a fixação de honorários advocatícios em 

face do recorrente no montante de R$ 2.000,00, eis que o mesmo foi 

sucumbente no feito, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. 5 - 

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Majorados os 

honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (art. 85, § 11 do CPC). (TJ-TO - 

APL: 00085933020198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL, 

Data da Publicação: 10/04/2019) (Grifei) Assim, resta inegável o dever de 

reparação pela reclamada. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito 

mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, o Reclamado a pagar a quantia de 

R$275,78 (duzentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos) à 

título de indenização por danos materiais ocasionados a Reclamante, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o 

efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) CONDENAR o Reclamado BANCO 

BRADESCO S/A, a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante MIRACY 

FERNANDES BORGES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) Diante da ausência de citação da demandada SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS determino a sua 

exclusão do polo passivo. Como consequência da presente sentença 

DECLARO INEXISTENTE o contrato discutido neste processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 27339004. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 
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de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002415-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAISE VITORINO BERTUCCI HASSEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINE FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002410-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J V S REPRESENTACOES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002409-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO SOUSA PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002831-48.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO (EXECUTADO)

SEBASTIANA FERREIRA ADORNO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta contra 

devedor residente em Aragarças-GO, Comarca não abrangida por este 

juízo, notando-se, portanto, a incompetência territorial deste juízo, uma vez 

que no âmbito dos Juizados Especiais a competência territorial é fixada, 

em regra, pelo domicílio do réu nos termos do artigo 4º, I da Lei 9.099/95, 

bem como no domicílio do autor ou do lugar do ato ou fato, nas ações de 

reparação de dano de qualquer natureza conforme leciona o inciso II do 

mencionado artigo. Por tais razões, é evidente que a ação não deveria ter 

sido proposta nesta Comarca. 2- Conveniente frisar que muito embora se 

cuide de competência territorial, de tal sorte que é relativa, a possibilidade 

de ser reconhecida de ofício no âmbito do Juizado Especial já se pacificou 

no ordenamento jurídico, o que pode ser verificado mediante a leitura do 

Enunciado 89 do FONAJE: A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ) 3- Isto posto, tendo em vista a 

incompetência deste juiz para apreciar a causa, INDEFIRO a inicial, o que 

faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995 c/c 

485, inciso IV do códex processual civil, DECLARO EXTINTO o processo 

sem julgamento de mérito. 4- Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 5- P.R. I. 6- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010528-74.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CORREA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT13560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde o exequente apresentou 

planilha atualizada do débito no ID nº 24759696, e foi bloqueado via 

ferramenta online o exato valor exequendo de R$3.151.56 (três mil, cento 

e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), razão pela qual o(a) 

advogado(a) da parte autora requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ele(a) indicada. 2. Com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição 

do(a) advogado(a) que representa os interesses da parte autora, 

inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta indicada 

no ID nº 26526764. 3. Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 924, II do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002422-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIA GOMES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002839-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYSA BUENO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta contra 

devedor residente em Aragarças-GO, Comarca não abrangida por este 

juízo, notando-se, portanto, a incompetência territorial deste juízo, uma vez 

que no âmbito dos Juizados Especiais a competência territorial é fixada, 

em regra, pelo domicílio do réu nos termos do artigo 4º, I da Lei 9.099/95, 

bem como no domicílio do autor ou do lugar do ato ou fato, nas ações de 

reparação de dano de qualquer natureza conforme leciona o inciso II do 

mencionado artigo. Por tais razões, é evidente que a ação não deveria ter 

sido proposta nesta Comarca. 2- Conveniente frisar que muito embora se 

cuide de competência territorial, de tal sorte que é relativa, a possibilidade 

de ser reconhecida de ofício no âmbito do Juizado Especial já se pacificou 

no ordenamento jurídico, o que pode ser verificado mediante a leitura do 

Enunciado 89 do FONAJE: A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ) 3- Isto posto, tendo em vista a 

incompetência deste juiz para apreciar a causa, INDEFIRO a inicial, o que 

faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995 c/c 

485, inciso IV do códex processual civil, DECLARO EXTINTO o processo 

sem julgamento de mérito. 4- Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 5- P.R. I. 6- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-52.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DJAELSON BELARMINO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Embora devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência anteriormente aprazada, restando caracterizada 

sua desídia, hipótese em que o feito deve ser extinto sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e 

com esteio na norma acima invocada, JULGO EXTINTO o processo sem 

apreciação do seu mérito, condenando a parte requerente ao pagamento 

das custas judiciais, nos termos da inteligência extraída do § 2º do 

apontado artigo 51, combinado com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo 

transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e 

anotações necessárias, observando as disposições da CNGC quanto à 

eventuais custas pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000505-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BLAINY DANILO MATOS BARBOSA OAB - MT0016023A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 27161014. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002318-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANY MORAIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Embora devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência anteriormente aprazada, restando caracterizada 

sua desídia, hipótese em que o feito deve ser extinto sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e 

com esteio na norma acima invocada, JULGO EXTINTO o processo sem 

apreciação do seu mérito, condenando a parte requerente ao pagamento 

das custas judiciais, nos termos da inteligência extraída do § 2º do 

apontado artigo 51, combinado com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo 

transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e 

anotações necessárias, observando as disposições da CNGC quanto à 

eventuais custas pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002313-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Embora devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência anteriormente aprazada, restando caracterizada 

sua desídia, hipótese em que o feito deve ser extinto sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e 

com esteio na norma acima invocada, JULGO EXTINTO o processo sem 

apreciação do seu mérito, condenando a parte requerente ao pagamento 

das custas judiciais, nos termos da inteligência extraída do § 2º do 

apontado artigo 51, combinado com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo 

transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e 

anotações necessárias, observando as disposições da CNGC quanto à 

eventuais custas pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

RICARDO LEMES CAMILO (REQUERIDO)

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Embora devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência anteriormente aprazada, restando caracterizada 

sua desídia, hipótese em que o feito deve ser extinto sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e 

com esteio na norma acima invocada, JULGO EXTINTO o processo sem 

apreciação do seu mérito, condenando a parte requerente ao pagamento 

das custas judiciais, nos termos da inteligência extraída do § 2º do 

apontado artigo 51, combinado com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo 

transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e 

anotações necessárias, observando as disposições da CNGC quanto à 

eventuais custas pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001820-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RESENDE DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EDSON MAMEDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual a parte autora requer a transferência do numerário 

para conta bancária por ele(a) indicada. 2. Com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 

conta indicada no ID nº 27591646. 3. Destarte, uma vez concretizada a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código de Processo 

Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os 

autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MADEIRAS ND LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIDE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Embora devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência anteriormente aprazada, restando caracterizada 

sua desídia, hipótese em que o feito deve ser extinto sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e 

com esteio na norma acima invocada, JULGO EXTINTO o processo sem 

apreciação do seu mérito, condenando a parte requerente ao pagamento 

das custas judiciais, nos termos da inteligência extraída do § 2º do 

apontado artigo 51, combinado com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo 

transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e 

anotações necessárias, observando as disposições da CNGC quanto à 

eventuais custas pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000856-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO DANE SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Ocorreu o pagamento da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da 

parte autora requer a transferência do numerário para conta bancária por 

ele(a) indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada no ID nº 25325323. 3. 

Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, 

o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 

e 924, II do Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5. 

Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TVCO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 
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transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 26239182. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-61.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO RECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 27854185. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002424-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIELY FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULYANY MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISA BACCHI COVER OAB - MT8333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. DIAS DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GALENO NUNES FERREIRA OAB - MT0017115A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001722-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRAN KARLOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR RODRIGUES CARDOSO OAB - PE40461 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001525-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000040-72.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO MORAES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS OAB - MT27729/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação proposta colimando a execução de título executivo 

extrajudicial, consistente em cheque cuja praça de pagamento se situa no 

Município de Aragarças - GO, donde se infere a incompetência territorial 

deste Juizado para processar a demanda. Com efeito, segundo as 

diretrizes do artigo 53 da Lei 9.099/1995, a execução de título executivo 

extrajudicial no âmbito desta justiça especializada deve observar as 

regras do CPC, atentando-se para as alterações previstas no referido 

dispositivo. Deste modo não se pode descurar que o artigo 781 do CPC 

determina que a execução de título executivo extrajudicial deve seguir as 

normas gerais de distribuição de competência, de tal sorte que a 

interpretação conjunta dos artigos 53, inciso III, alínea d, e 784, inciso I, do 

referido diploma, permitem dizer que o foro do lugar do pagamento é o 

competente para o julgamento de execução sedimentada em cheque não 

pago. Neste sentido já se manifestou por inúmeras vezes o STJ, c.f.: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO DE CHEQUE. FORO COMPETENTE. LOCAL DE PAGAMENTO. 1. 

O foro competente para a execução de cheque é o local do pagamento, 

sendo irrelevantes os locais de domicílio do autor e do réu, assim como o 

fato deste último estar em lugar incerto e não sabido. 2. Agravo regimental 

não provido”. (AgRg no AREsp 485.863/MS, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 

11/09/2014) 2. Por tais razões a execução deveria ter sido proposta na 

Comarca de Aragarças - GO, local onde deveria ter ocorrido o pagamento 

do cheque, vez que é onde se situa a agência sacada. 3. Isto posto, 

INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da 

Lei nº 9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de 

mérito. 4. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 

55 da Lei nº 9.099/1995). 5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001967-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARTINS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURENICE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011126-91.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA MOURA CAVALCANTE MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT9126-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ANDRE DA MATA OAB - MT0010521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOUSA ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Diante do acordo firmado, foi 

retirada a restrição judicial do veículo relativo ao feito em tela, conforme 

comprovante anexo. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 26854056. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000312-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 27775761. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011553-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Diante do acordo firmado, foi 

retirada a restrição judicial do veículo relativo ao feito em tela, conforme 

comprovante anexo. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UILAS GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 28151991. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002758-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA OAB - MT11731-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cintia Soares (REQUERIDO)

MARCIO MARCILIO SOARES - 1º Tenente Oficial de Comunicação Social 

58º Bl Mtz (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE FERREIRA ABREU GONGORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO XAVIER ALVES OAB - SP331632 (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

KELLY BARBOSA NISHIMURA OAB - SP324600 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 25735020. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002083-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DJELSON MOREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 27110724. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001973-17.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE OAB - GO35193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA RODRIGUES SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Embora devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência anteriormente aprazada, restando caracterizada 

sua desídia, hipótese em que o feito deve ser extinto sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e 

com esteio na norma acima invocada, JULGO EXTINTO o processo sem 

apreciação do seu mérito, condenando a parte requerente ao pagamento 

das custas judiciais, nos termos da inteligência extraída do § 2º do 

apontado artigo 51, combinado com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo 

transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e 

anotações necessárias, observando as disposições da CNGC quanto à 

eventuais custas pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000033-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CANDIDA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 27868048. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARY DOMINGUES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

CASCALHEIRA SANTA MARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINVAL AIRES FERREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

AQUARELA COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Ação Anulatória c/c pedido de Danos Morais onde a 

empresa demandante foi devidamente intimada para colacionar aos autos 

os atos constitutivos da empresa, bem como comprovação de sua 

qualificação tributária sob pena de indeferimento da inicial. Conforme ID 

24896350, houve a juntada de parte dos atos constitutivos, ilegíveis, e de 

mera declaração de microempresa, datada de 25/03/2002. 2- Vieram 

conclusos. Decido. 3- Pois bem, a determinação para apresentação de 

atos constitutivos da empresa demandante, não envolve somente 

questões referentes aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, mas 

também, para que viabilize o exame da regularidade da representação 

processual. Eis porque, a obrigatoriedade de colação dos atos 

constitutivos da empresa se faz necessária, uma vez que nos temos do 

art. 75, inciso VIII do CPC, são representados em juízo ativa e 

passivamente, as pessoas jurídicas por quem os respectivos atos 

constitutivos designarem ou, não designados, por seus diretores. 4- 

Tratando-se, portanto, de pessoa jurídica, verificou-se que o único 

documento hábil a identificar a mesma não menciona seu representante, 

assim, havendo dúvida sobre a sua representação vez que sua 

identificação somente pode ser aferida mediante apresentação dos 

mencionados atos, oportunizou-se à parte a possibilidade de emenda à 

inicial, sob pena de indeferimento. 5- Trata-se, portanto, de conduta 

processual que ofende o Princípio da Celeridade Processual, que não 

pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da parte que deixa de 

atender ao ônus processual de instruir a inicial com os documentos 

essenciais ao deslinde da causa. 6- Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado por meio de patrono constituído para emendar a 

inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser indeferida, 

consoante entendimento dos Tribunais: REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

DE PESSOA JURÍDICA. AUSENCIA DE LEGITIMIDADE. INDEFERIMENTO 

INICIAL PARCIAL. Inobstante a exigência formal de apresentação de 

memória de cálculo com a quantitativa do valor incontroverso (art. 300, § 

2° e art. 917, § 3º do CPC/2015), é possível flexibilizar/atenuar as 

formalidades apostas na legislação de regência, quando a pretensa 

revisão se aferir não a erros de cálculo, mas a indicação de supostas 

ilegalidades das cláusulas contratuais, desde que o requerente indique 

pontualmente na inicial quais encargos exigidos contrariam a lei e/ou o 

entendimento jurisprudencial, o que é o caso dos autos. A representação 

em juízo de pessoa jurídica deve ser realizada por pessoa com poderes 

legalmente conferidos em seu estatuto social. Assim, não tendo sido feita 

a juntada deste, considera-se irregular e carece de legitimidade 

processual a embargante MOINHO DE TRIGO UNIÃO DA VITÓRIA LTDA, 

devendo ser mantida a sentença de extinção quanto a esta. (TRF-4 - AC: 

5001323-17.2017.4.04.7014 PR, Relator: Marga Inge Barth Tessler, Data 

de Julgamento: 21/05/2019, TERCEIRA TURMA) 7- Face às considerações 

aduzidas, uma vez que a inicial de ação não satisfez ao requisito de 

admissibilidade, consoante propugna o artigo 319 e 320 do CPC, INDEFIRO 
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a inicial, o que faço com espeque no art. 330, IV, do CPC, declarando 

EXTINTO o processo sem julgamento do seu mérito, consoante os termos 

do art. 485, I, do Digesto Processual Civil. 8- Sem condenação em 

honorários advocatícios ou custas. 9- Publique-se, registre-se, intime-se 

10- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002481-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAYANA SOUSA SANTANA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001703-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Ausente o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. Da 

análise dos autos, depreende-se que a parte executada adimpliu com a 

obrigação outrora imposta em sede de sentença, depositando em conta 

judicial o valor referente a sua condenação, razão pela qual o advogado 

da parte exequente requereu a transferência do numerário para conta 

bancária por ele indicada, conforme alvará de ID nº 12407130. 3. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

requerida no ID nº 12407130, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará referente ao valor 

depositado em juízo, inclusive realizando-se a transferência do montante 

para a conta indicada nos autos. 4. Ante ao exposto, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, a teor do que preconiza o artigo 924, II do Diploma 

Processual Civil, assim sendo, julgo extinta a dívida exequenda, tendo em 

vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, 

o que faço com esteio nos arts. 904, I c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil. 5. Diante do adimplemento do débito, foi retirada a restrição 

judicial do veículo relativo ao feito em tela, conforme comprovante anexo. 

6. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 

proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 7. Publique-se. 

8. Registre-se. 9. Intime-se. 10. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-53.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 28181687. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001978-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CAETANO GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERREIRA DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 25216016. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 
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com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA PEREIRA MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA DA SILVA MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Ausente o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. Da 

análise dos autos, depreende-se que a parte executada adimpliu 

voluntariamente o débito, conforme certidão de ID nº 28133704, razão pela 

qual a parte exequente requereu a extinção do feito. 3. Ante ao exposto, 

uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o 

processo deve chegar ao seu término, a teor do que preconiza o artigo 

924, II do Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo extinta a dívida 

exequenda, tendo em vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o 

processo em apreço, o que faço com esteio nos arts. 904, I c/c 925, 

ambos do Código de Processo Civil. 4. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000906-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA MASSITELI VINHAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Bem 

como, o executado requer a restituição do valor bloqueado via BACENJUD. 

2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante depositado no ID nº 26221531 para a conta indicada no ID nº 

26562582, bem como seja realizada a restituição ao executado do valor 

bloqueado no ID nº 26121793 para a conta indicada no ID nº 26221529. 3. 

Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, 

o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 

e 924, II do Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5. 

Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000532-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE FERREIRA ABREU GONGORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 23084166. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011952-83.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. DIAS DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

GALENO NUNES FERREIRA OAB - MT0017115A (ADVOGADO(A))

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1.Da análise da petição de ID nº 25373349 e com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição 

do(a) advogado(a) que representa os interesses da parte autora, 

inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta indicada 

no ID nº 24088291. 2. Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 924, II do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 3. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RIBEIRO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002473-83.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SANTOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Embora devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência anteriormente aprazada, restando caracterizada 

sua desídia, hipótese em que o feito deve ser extinto sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e 

com esteio na norma acima invocada, JULGO EXTINTO o processo sem 

apreciação do seu mérito, condenando a parte requerente ao pagamento 

das custas judiciais, nos termos da inteligência extraída do § 2º do 

apontado artigo 51, combinado com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo 

transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e 

anotações necessárias, observando as disposições da CNGC quanto à 

eventuais custas pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002160-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR ARANTES BILEGO OAB - MT23624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-90.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CAVALCANTE DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Goiano Moreno (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002444-33.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NONATO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Embora devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência anteriormente aprazada, restando caracterizada 

sua desídia, hipótese em que o feito deve ser extinto sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e 

com esteio na norma acima invocada, JULGO EXTINTO o processo sem 

apreciação do seu mérito, condenando a parte requerente ao pagamento 

das custas judiciais, nos termos da inteligência extraída do § 2º do 

apontado artigo 51, combinado com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo 

transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e 

anotações necessárias, observando as disposições da CNGC quanto à 

eventuais custas pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-28.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IARA DINACIR FERRAZ MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual a parte autora requer a transferência do numerário 

para conta bancária por ela indicada. 2. Com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 

conta indicada no ID nº 28305496. 3. Destarte, uma vez concretizada a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código de Processo 

Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os 

autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002472-98.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALMOR SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002471-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALMOR SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002523-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GREGORIO DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR ALVES MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 28417753. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000457-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA YASMINY FARIAS 02973672180 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002273-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MEIRE DIAS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DO VALE MASCARENHAS OAB - GO0019638A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95, vejo a 

necessidade de extinguir o feito. 2- Trata-se de demanda que visa apurar 

reajuste contratual aplicado pela requerida com fixação de valores 

referente à mensalidade devidas por força de contrato de plano de saúde. 

Intimada a manifestar-se, a requerida aponta, em sede de preliminar, pela 

incompetência desta vara especializada em processar e julgar o feito, 

pleiteando pela sua extinção ante a necessidade de perícia técnica para 

apurar os pedidos formulados. 3- Pois bem, em análise aos pedidos 

formulados pela parte autora, observa-se que razão assiste a requerida 

ao mencionar que somente uma perícia permitirá concluir se há ou não 

"base atuarial idônea" no contrato firmado entre as partes e, sabendo-se 

que os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da celeridade e 

simplicidade conforme leciona o art. 2º da Lei 9.099/95, havendo 

necessidade de realização de perícia, há de se reconhecer a 

complexidade da causa e a incompatibilidade com o rito da mencionada 

Lei, reconhecendo-se a incompetência dos Juizados Especiais e 

impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. 4- Conforme 

jurisprudência dos Tribunais, não há como se dar curso à causa no 

microssistema do Juizado Especial Cível, por se mostrar indispensável a 

produção de prova pericial, a fim de averiguar a abusividade do reajuste 

de mensalidade de plano de saúde, vejamos: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. 

TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (STJ). READEQUAÇÃO 
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JUDICIAL. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL. COMPLEXIDADE. 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACOLHIDA 

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM O 

JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1.Trata-se de 

recurso Inominado interposto pela empresa recorrente (Qualicorp Adm. de 

benefícios Ltda) em desfavor da sentença que julgou procedente os 

pedidos iniciais para declarar a nulidade do reajuste em razão da mudança 

por faixa etária, implementado a partir de outubro de 2016, admitindo o 

reajuste somente pelos índices aprovados pela Agência Nacional de 

Saúde; condenou as empresas requeridas solidariamente a restituírem à 

autora/recorrida, de forma simples, os valores pagos a maior desde 

outubro de 2016, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da 

presente demanda e acrescidos de juros legais de mora desde a citação. 

2. Sem olvidar as normas protecionistas estatuídas pela Lei 8.078/90, 

Código de Defesa do Consumidor, a controvérsia deve ser dirimida 

segundo as disposições da Lei 9.656/98, que regula os planos e seguros 

privados de assistência à saúde. 3. No julgamento do REsp 1.568.244/RJ, 

sob o regime dos Recursos Repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça firmou a seguinte tese: "O reajuste de mensalidade de plano de 

saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do 

beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam 

observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais 

reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou 

aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem 

excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". 4. No presente 

caso discute-se o reajuste por faixa etária em plano de saúde, tido por 

abusivo. 5. A tese emanada do REsp 1.568.244/RJ, por sinalizar o que se 

entende por reajuste ilegítimo, deve ser aplicada no caso em apreço. 

Nessa esteira, somente a perícia atuarial permitirá concluir se há ou não 

"base atuarial idônea". 6. Os Juizados Especiais orientam-se pelos 

princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2º da Lei 

9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de 

causas de menor complexidade. 7. Havendo necessidade de realização 

de perícia, há de se reconhecer a complexidade da causa e 

incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, reconhecendo-se a 

incompetência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do 

processo sem resolução de mérito. 8. Cito precedente: "CONSUMIDOR. 

PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE 

MENSALIDADE. COMPLEXIDADE PROBATORIA DA MATERIA. RECURSO 

CONHECIDO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA SUSCITADA DE 

OFICIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. 1. A controvérsia do processo 

passa pelo exame da ilegalidade ou abusividade do reajuste anual de 

plano de saúde coletivo por adesão, implementado em junho de 2016 no 

percentual de 24,50%. 2. No que diz respeito a incompetência do juízo, a 

complexidade prevista no art. 3º da Lei no 9.099/95 e referente apenas a 

prova necessária a instrução e julgamento do feito. 3. No entanto, a prova 

a ser produzida nesses autos, apta para se chegar à conclusão quanto à 

ilegalidade ou abusividade do reajuste anual no ano de 2016, demanda 

extensa analise de demografia, de sinistralidade e de atuaria, cujo ônus 

cabe as partes. 4. Nesse particular, e seguindo a orientação traçada pelo 

STJ quando do julgamento do REsp nº 1.280.211/SP, 2ª Seção, Rel. Min. 

Marco Buzzi, o decreto que reconhece a abusividade do índice do reajuste 

anual do plano de saúde, também deve fazer a integração do contrato. O 

que significa dizer que a sentença que julga abusivo o reajuste aplicado 

deve de outro lado estabelecer o índice de reajuste considerado adequado 

para o contrato. 5. E como o rito sumariissimo dos Juizados Especiais não 

comporte a produção de prova técnica (pericia), porque tal contraria os 

princípios da simplicidade e da celeridade; e como, de outro lado, não se 

possa proferir sentença ilíquida nesse rito caso em que também seria 

necessária a realização da prova técnica para liquidação da sentença é o 

caso de se afirmar a incompetência do Juizado Especial Cível pela 

complexidade da prova e sua inadequação ao rito sumariissimo. 6. 

RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA 

SUSCITADA DE OFICIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO com 

fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. 7. Sem custas adicionais em 

razão da gratuidade de justiça e sem condenacao em honorarios 

advocaticios a ausencia de recorrente vencido". (Acórdão n.1048404, 

07190924420168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

20/09/2017, Publicado no DJE: 27/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 

9. Ajuizada, perante os Juizados Especiais, demanda que busque a 

revisão de índices de reajuste de plano de saúde, seja anual ou por faixa 

etária, o magistrado determinará a citação da prestadora dos serviços, 

podendo estabelecer a apresentação das planilhas que levaram à 

constatação do índice aplicado, e que foram utilizadas perante a ANS. 

Vindo as planilhas, verificará se a documentação é suficiente à formação 

do seu convencimento. Constatada a necessidade da produção da prova 

pericial, extinguirá o feito. Caso julgue a demanda, referenciará suas 

conclusões a partir da documentação juntada. Assim, respeitar-se-á o 

devido processo legal e o contraditório, com amplitude de petição e de 

defesa, garantindo-se a paridade de armas. 10. RECURSO CONHECIDO. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA 

para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem 

resolução de mérito com fundamento no art. 51, ii, da lei n. 9.099/95, diante 

da complexidade da causa e necessidade de prova pericial. NO MÉRITO, 

RECURSO PREJUDICADO. 11. Sem condenação ao pagamento de custas 

processuais adicionais e dos honorários advocatícios, à míngua de 

recorrente vencido, consoante o disposto no art. 55 da lei nº 9.099/95. 12. 

Acórdão lavrado consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

(TJ-DF 07039906720168070020 DF 0703990-67.2016.8.07.0020, Relator: 

EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 13/12/2017, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

RECURSO INOMINADO. PLANOS DE SAÚDE. REVISÃO DE REAJUSTES. 

REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. JULGAMENTO DO RECURSO 

ESPECIAL N. 1.568.244/RJ QUE IMPÕE A APRECIAÇÃO DA ABUSIVIDADE 

DE AUMENTO DAS MENSALIDADES EFETIVAMENTE APLICADA EM CADA 

CASO CONCRETO MEDIANTE CÁLCULO ATUARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 20 DAS TURMAS RECURSAIS. JULGAMENTO 

DO RECURSO ESPECIAL QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE FASE DE 

LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE 

DO MÉRITO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. (Recurso Cível Nº 

71008126187, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 27/11/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008126187 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 27/11/2018, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/11/2018) 5- De bom alvitre destacar, que as demandas relacionadas à 

perícia não estão expressamente excluídos da Lei que rege o Juizado 

Especial Cível, sob pena de contrariar a mens legis. Em verdade, a Lei nº 

9.099/95 estabelece em seu art. 3º, dois parâmetros para que uma ação 

possa ser considerada de menor complexidade - valor e matéria - e, 

consectariamente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível, 

havendo então, apenas esses dois critérios para fixação dessa 

competência, inexistindo dispositivo na mencionada Lei que permita 

concluir a complexidade da causa e, por conseguinte, a competência do 

Juizado Especial Cível esteja relacionada à necessidade ou não de perícia. 

6- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 regula a hipótese de prova técnica, 

confirmando que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a 

realização de perícia, seguindo-se, naturalmente, formalidades 

simplificadas que sejam compatíveis com as causas de menor 

complexidade. Nesse contexto, evidenciada a natureza complexa da 

prova, cabe, de ofício extinguir o processo, sem julgamento do mérito, 

conforme dispõe o artigo 51, inciso II, da lei em testilha, reconhecendo 

assim, a incompetência deste Juizado. 7- Por esse ângulo, debruçando-me 

sobre os autos, constato que a esta vara especializada não possui 

competência para causas de maiores complexidades, consoante o artigo 

3º da Lei nº 9.099/1995, estando atento ao binômio simplicidade-celeridade 

que deve presidir o curso do processo, limitando ou excluindo provas que 

considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33) e, 

principalmente, impedindo peremptoriamente a tentativa de produção de 

prova técnica formal, cujo procedimento destoa, por sua complexidade e 

custo elevados, da matriz constitucional de pequena complexidade da 

causa. 8- Ex positis, diante das jurisprudências supracitadas, nos termos 

do artigo 3º da Lei nº 9.099/95 DECLARO a Incompetência deste Juízo 

para julgar o feito, em razão da complexidade da causa e, em 

consequência, com esteio no artigo 51, inciso II, da mencionada Lei, 

JULGO extinto o processo sem julgamento do mérito diante da 

necessidade de prova pericial. 9- Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 10- Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. 11- Publique-se. 12- Registre-se. 13- Intime-se. 14- 

Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PINHEIRO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000531-16.2019.8.11.0004 Promovente: RAFAEL PINHEIRO DE 

FARIAS Promovido: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamante, alegando a irregularidade 

da sentença pois, esta baseou-se em uma gravação a qual não comprova 

ser o reclamante, sendo necessária a realização de uma perícia técnica. 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as 

razões expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do 

CPC, caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Tem-se a omissão 

quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos 

formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, o referido vício é 

observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, 

ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é 

observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna 

difícil a exata interpretação sobre os seus termos. Por fim, a contradição 

consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se 

podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de 

fundamentação adotada no julgado. Da análise do recurso, verifica-se que 

merece ser rejeitado, pois almeja reexame de matérias as quais já foram 

apreciadas pela sentença objurgada. Conforme relatado, a embargante 

sustenta que haveria obscuridade na sentença, pois, não teria 

considerado a necessidade de perícia técnica na prova apresentada. Com 

efeito, a sentença foi devidamente fundamentada, embasada nos motivos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo, sendo certo que os 

argumentos do autor não foram acolhidos. Portanto, não verificada a 

irregularidade aventada, os presentes embargos devem ser rejeitados. O 

reexame dos fatos e argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto 

deste recurso, uma vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, 

sem demonstração de contradição, omissão ou obscuridade, não há que 

se falar em acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo a sentença proferida. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000812-69.2019.8.11.0004 Polo ativo: BRUNO CESAR DOS 

SANTOS PEREIRA Polo passivo: AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA e BANCO HONDA S/A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte Reclamante, alegando existência de CONTRADIÇÃO na 

sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) que houve 

condenação em dano material no valor de R$ 3.973,50 (três mil, 

novecentos e setenta e três reais, cinquenta centavos) o qual já 

corresponde ao valor atualizado, enquanto, o valor correto da 

condenação em dobro deveria ser R$ 3.000 (três mil reais) devidamente 

atualizado. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, e conforme artigo 1.022 do 

NCPC, corrigir erro material. Com efeito, realmente houve erro material, 

pois onde consta o valor de R$ 3.973,50 (três mil, novecentos e setenta e 

três reais, cinquenta centavos), deveria ter constado o valor de R$ 3.000 

(três mil reais) uma vez que, este é o valor correspondente à devolução 

em dobro da quantia paga indevidamente. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, recebo os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os 

ACOLHO, alterando o valor da condenação em danos materiais para R$ 

3.000 (três mil reais), mantendo incólume o restante da sentença. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011103-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES OAB - MT20056/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMÁTICA S/A (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 27370932. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002479-90.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA ALBUQUERQUE GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA RODRIGUES GONZAGA MARTINELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS AUDI ESPINELA OAB - SP198153 (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000162-56.2018.8.11.0004 Promovente: MARTA RODRIGUES 

GONZAGA MARTINELI Promovido: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA e ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamada ACBZ IMPORTAÇÃO E 

COMERCIO LTDA, alegando existência de ERRO MATERIAL na sentença 

que condenou a embargante a pagar a quantia comprovadamente 

desembolsada reclamante a título de dano material, vez que, em 

cumprimento a tutela antecipada concedida a reclamada já substituiu o 

aparelho conforme determinado. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

encontram guarida. Com efeito, verifico que no evento ID 13390965 foi 

informado o cumprimento da liminar, o que foi ratificado pela parte autora 

no evento ID 13429255. Dessa forma, uma vez que o aparelho foi 

substituído, não há que se falar em condenação em danos materiais. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, para: DESCONSTITUIR a sentença do ID 

19009847, no que tange a condenação em danos materiais; mantendo 

incólume o restante da sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DE CARNES NOVA ESPERANCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE MARCELO DOS SANTOS QUEIROZ OAB - MT22580/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONASA ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000592-08.2018.8.11.0004 Polo ativo: CASA DE CARNES 

NOVA ESPERANCA LTDA - ME Polo passivo: BONASA ALIMENTOS S/A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos parte reclamada, alegando a existência de 

OMISSÃO sob o fundamento que não foi analisado o pedido de justiça 

gratuita por ela formulado e deixado de mencionar o motivo pelo qual 

desconsiderou os documentos de ID´s 13986400, 13986427 e 13986437. 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as 

razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. 

Verifica-se que a parte autora apresentou aos autos balanços 

patrimoniais, bem como, a decisão que reconhece a sua recuperação 

judicial, entretanto, a sentença objurgada nada menciona sobre o pedido 

da parte reclamada acerca da justiça gratuita. Ressalta-se que os 

documentos apresentados não comprovam a sua hipossuficiência, pois, 

em se tratando de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação 

judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições 

excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas 

do processo (STJ - AgInt no AREsp: 1011867 RS 2016/0293506-9), o que 

não foi demonstrado nos autos. Dessa forma, o pedido de gratuidade não 

deverá ser acolhido. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO o 

presente Embargos de Declaração por serem tempestivos, e o ACOLHO, 

incluindo no dispositivo da sentença: INDEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte reclamada, por não comprovar sua hipossuficiência. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001040-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. S. MENEZES - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001040-44.2019.8.11.0004 Promovente: F. L. S. MENEZES - EPP 

Promovido: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação, vez que ME ou EPP deve ser representada por sócio 

proprietário. No caso dos autos, foi representada por preposto (ID 

21343180). O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Ressalta-se que a contumácia do autor esta sendo aplicada em 

razão da não observância do ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) 

– A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem 

ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou 

pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA). Vejamos 

entendimento jurisprudencial nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA EM AUDIÊNCIA. REQUERENTE QUE É MICROEMPRESA, DEVENDO 

ESTAR REPRESENTADA PELO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL OU PELO SÓCIO 

DIRIGENTE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. AUTORA QUE ESTAVA 

REPRESENTADA POR PREPOSTO QUE SEQUER É SÓCIO. AUSÊNCIA DA 
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DEMANDANTE EM AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 51,I, DA LEI Nº 

9.099/95. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS – Recurso Cível: 71007313950 RS, 

Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 

27/04/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/05/2018). Dessa forma, a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos retro 

citados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKO DANILLO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000041-91.2019.8.11.0004 Polo Ativo: MAIKO DANILLO 

PEREIRA DOS SANTOS Polo Passivo: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora em resumo que está indevidamente sendo 

cobrada indevidamente por serviços fornecidos pela instituição de ensino 

superior Requerida os quais nunca utilizou, bem como, teve seu nome 

inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em decorrência 

do aludido debito; razão pela qual pleiteia a indenização pelos danos 

morais. Em sede de contestação, aduz a Requerida que não cometeu ato 

ilícito pois a contratação dos serviços foi previamente aceita pelo autor e 

que o contrato foi realizado pela vontade livre e consciente das partes. 

Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora o requerente 

afirme que a requerida inscreveu seu nome nos cadastros restritivos 

indevidamente, denota-se dos autos que a parte autora, realizou a 

contratação do plano. Fato que se denota claramente através do contrato 

assinado acostado pela reclamada. Assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo. Registre-se que o contrato está instruído com os 

documentos pessoais da parte autora e as assinaturas quando 

comparadas com as demais disponíveis nos autos são idênticas. Evidente 

que a parte autora contratou o serviço, uma vez que, a reclamada 

comprovou que os termos contratuais do plano foram aceitos pela mesma. 

Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a contratação do 

plano pela Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 3. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 4. DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

Nos termos do art. 31 da lei 9.099/95, nos juizados especiais cíveis não se 

admite a reconvenção, todavia, é permitido o pedido contraposto. Nesse 

sentido, em sede de contestação requer a parte Ré a condenação da 

parte Autora ao pagamento do valor de R$7.858,16 (sete mil oitocentos e 

cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), referente a dívida para com 

a reclamada. Assim, diante da comprovação da inadimplência do autor, o 

pedido contraposto deve ser acolhido apenas no que tange a quantia de 

R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais), tendo em vista que este é o 

valor da inscrição restritiva. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da 

parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 

c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da 

parte contrária e 10% referente as custas processuais. SUGIRO 

PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro nos artigos 31 da 

lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR a parte autora 

MAIKO DANILLO PEREIRA DOS SANTOS a pagar à quantia de R$ 378,00 

(trezentos e setenta e oito reais) à Reclamada IUNI EDUCACIONAL S/A., 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

vencimento (art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC desde a data 

do efetivo prejuízo (43 STJ). Revogo liminar eventualmente concedida. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CARDOSO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002212-55.2018.8.11.0004 Promovente: ALEXANDRE 
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CARDOSO NOGUEIRA Promovido: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamante, alegando a existência de 

OMISSÃO, visto que a sentença não menciona o pedido de remessa dos 

autos à comarca que resida atualmente postulado pelo autor, bem como, 

deixou de considerar o foro privilegiado do consumidor. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a 

ausência de pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre algum ponto 

que devia ter se pronunciado. No caso, não há que se falar em OMISSÃO 

em nenhum ato, tendo em vista que a sentença embargada foi 

devidamente fundamentada, sendo evidente a ausência do autor e de seu 

patrono à audiência de conciliação sem qualquer justificativa tempestiva. É 

certo que a fundamentação da sentença baseia-se no artigo 51, I da lei 

9.099/95, mencionando que o processo foi extinto por ausência do autor à 

audiência de conciliação, de modo que, não há que se falar em sentença 

omissa. Assim, a sentença foi devidamente fundamentada, embasada nos 

motivos suficientes para o livre convencimento do Juízo. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, acolho os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000780-64.2019.8.11.0004 Promovente: IVANY BATISTA DA 

COSTA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamada TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, alegando existência de OMISSÃO na sentença proferida sob 

argumento que deveriam ser aceitos as telas sistêmicas apresentadas e 

os danos morais não foram comprovados. No tocante a contradição 

aventada em sede aos embargos de declaração, cabe elucidar que por 

ser matéria recursal sui generis permissiva pela sistemática processual 

para complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim 

dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, os danos morais concedidos à parte autora foi 

devidamente fundamentado inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida, sendo certo que as 

telas sistêmicas não foram acolhidos por se tratar de prova produzida 

unilateralmente, e ainda por não ter mínimo de indícios suficientes que 

comprovem a contratação. Com efeito, buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

Genuir Duques Ramos (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001255-54.2018.8.11.0004 Polo ativo: GENUIR DUQUES RAMOS 

Polo passivo: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos 

pela parte Reclamada, aduzindo que a sentença foi contraditória, visto 

que, houve condenação solidária na parte dispositiva, no entanto, só há 

uma parte no polo passivo. Os embargos foram interpostos no prazo legal. 

A parte embargada apresentou contrarrazões, alegando que apenas 

houve um erro material quanto à expressão “condenar as promovidas” Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Com efeito, 

registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Diante do teor da sentença atacada nestes 

embargos, verifica-se que houve contradição apenas no que se refere à 

expressão “as promovidas”, uma vez que, somente há uma parte no polo 

passivo da presente demanda, de modo que, tal expressão deveria ter 

sido utilizada na forma do singular. Assim, RECONHEÇO a ocorrência de 

erro material na parte dispositiva da decisão lançada e RETIFICO a parte 

do decisório exarado equivocadamente, como suscitado, passando a 

constar corretamente no dispositivo da sentença, da seguinte forma: (...) 

4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar rescindido o contrato entre as partes. b) condenar a 

promovida a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista 

cometido, os valores que devidamente desembolsou, no caso R$ 754,80 

(setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), a título de 

dano material, devidamente atualizado desde o desembolso, com inclusão 

de juros de 1% desde a citação válida. c) condenar a promovida a pagar à 

parte autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, devidamente 

atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ. d) 

rejeitar a condenação da requerida a devolver valores cobrados, em 

dobro, por não ter ficado caracterizada a má-fé da promovida. (...) Diante 

do exposto, CONHEÇO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os 

ACOLHO, retificando a parte dispositiva da sentença na forma acima 

indicada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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JEFFERSON PEREIRA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000028-92.2019.8.11.0004 Promovente: JEFFERSON PEREIRA 

DE AQUINO Promovido: TIM CELULAR S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte Reclamante, aduzindo que a sentença foi contraditória visto que 

buscava obrigação de fazer e não declaração de inexistência de débito, 

pois na inicial afirma que teve contrato com a empresa, mas em razão das 

constantes falhas do serviço e cobrança acima do pactuado, pleiteou 

cancelamento do seu plano, e ainda assim teve seu nome negativado. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram PARCIAL guarida. Com 

efeito, verifico que a sentença apenas mencionou a modalidade da ação 

equivocada, de modo que tratou exatamente dos fatos, sendo certo que 

não se trata de CONTRADIÇÃO e sim de erro material. Assim, necessário 

alterar a sentença, na fundamentação do mérito, mais especificamente na 

primeira linha do 5º (quinto) parágrafo, devendo constar “Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS”. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, CONHEÇO o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

e os ACOLHO PARCIALMENTE, alterando a fundamentação do mérito da 

sentença proferida na primeira linha do 5º parágrafo, nos termos acima 

mencionados. Mantenho os demais termos da sentença. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001424-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEILY ADRIANA ARRUDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001424-41.2018.8.11.0004 Promovente: KEILY ADRIANA 

ARRUDA MORAES Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamada TELEFONICA BRASIL S.A., 

alegando a existência de OBSCURIDADE, visto que, a presente demanda 

foi julgada procedente, todavia, a embargante apresentou telas sistêmicas 

que comprovam a contratação do serviço pela reclamante. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão quando o decisum 

se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou 

sobre um deles. Ainda, o referido vício é observado quando o Juízo deixa 

de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta 

suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado 

carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação 

sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na incoerência 

entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como 

a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. 

Da análise do recurso, verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja 

reexame de matérias as quais já foram apreciadas pela sentença 

objurgada. Conforme relatado, a embargante sustenta que haveria 

obscuridade na sentença, pois, não teria considerado as telas sistêmicas 

acostadas aos autos, vez que constituem prova robusta de que a 

reclamante/embargada contratou e utilizava os serviços da reclamada. 

Com efeito, a sentença foi devidamente fundamentada, embasada nos 

motivos suficientes para o livre convencimento do Juízo, sendo certo que 

os argumentos do réu não foram acolhidos. Portanto, não verificada a 

obscuridade aventada, os presentes embargos devem ser rejeitados. O 

reexame dos fatos e argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto 

deste recurso, uma vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, 

sem demonstração de contradição, omissão ou obscuridade, não há que 

se falar em acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo a sentença proferida. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001249-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADIELI BISPO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001249-13.2019.8.11.0004 Promovente: ADIELI BISPO DE 

CARVALHO Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamada TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, alegando existência de OMISSÃO/ OBSCURIDADE na 

sentença proferida argumentando da validade das telas sistêmicas e ainda 

que os pedidos de danos morais não foram comprovados, onde merece a 

improcedência. No tocante a contradição aventada em sede aos embargos 

de declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui generis 

permissiva pela sistemática processual para complemento-retificador do 

decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento 

adjetivo civil: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I– esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, os danos morais concedidos à parte autora foi 

devidamente fundamentado inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida, sendo certo que as 

telas sistêmicas não foram acolhidos por se tratar de prova produzida 

unilateralmente, e ainda por não ter mínimo de indícios suficientes que 

comprovem a contratação. Com efeito, buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 
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Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARCENIR MARIA NUNES DOS SANTOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000989-67.2018.8.11.0004 Promovente: ARCENIR MARIA 

NUNES DOS SANTOS DE PAULA Promovido: TELEFONICA BRASIL S/A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pela reclamada TELEFONICA BRASIL S/A, 

alegando existência de OMISSAO na sentença proferida sob argumento 

que os danos morais não foram fundamentados/comprovados. No tocante 

a contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição.? (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, os danos morais concedidos à parte autora 

foram devidamente fundamentados, inclusive, com entendimento 

jurisprudencial, somados à livre apreciação e convencimento desde juízo 

amparado na legislação vigente, tudo conforme sentença proferida, de 

modo que buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o 

recurso inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, 

SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a 

sentença proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição 

da decisão embargada. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA SANTA VITORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001599-35.2018.8.11.0004 Promovente: CERAMICA SANTA 

VITORIA LTDA - ME Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, manejado 

pela promovente CERAMICA SANTA VITORIA LTDA - ME, alegando a 

existência de CONTRADIÇÃO, sob argumento de que a empresa 

comprovou sua condição tributária conforme devidamente intimada, e na 

sentença constou que não foi cumprido a intimação para comprovar. No 

tocante a contradição aventada em sede aos embargos de declaração, 

cabe elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, evidente que a empresa reclamante apresentou a 

documentação solicitada, no entanto, a documentação não comprova a 

sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, mas sim, 

sua condição de LTDA. Dessa forma, não comprovou sua condição para 

demandar no presente Juizado. Com efeito, os argumentos transcritos na 

sentença foram devidamente fundamentados, embasados nos motivos 

suficientes no livre convencimento do Juízo, de modo que buscando 

alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso inominado e 

não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001628-85.2018.8.11.0004 Promovente: PAULO SERGIO DA 

SILVA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, manejado pelo promovente PAULO 

SERGIO DA SILVA, alegando a existência de OMISSÃO, sob argumento de 

que foi manifestado sobre a declaração de inconstitucionalidade da 

cobrança. No tocante a contradição aventada em sede aos embargos de 

declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui generis 

permissiva pela sistemática processual para complemento-retificador do 

decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento 

adjetivo civil: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I– esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 
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ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, sendo certo que o pedido inicial foi julgado 

improcedente, abrange todos os pedidos transcritos na inicial, não 

havendo que se falar em omissão. Com efeito, os argumentos transcritos 

na sentença foram devidamente fundamentados, embasados nos motivos 

suficientes no livre convencimento do Juízo, de modo que buscando 

alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso inominado e 

não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-62.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALCY ALVES DA SILVA LIONES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000709-62.2019.8.11.0004 Promovente: DALCY ALVES DA 

SILVA LIONES Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, manejado pela promovida ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alegando a 

existência de OMISSÃO, sob argumento de que apresentou documentação 

comprobatória de que a suspensão de energia foi ocasionada pela queda 

de uma arvore, não podendo ser condenada. No tocante a contradição 

aventada em sede aos embargos de declaração, cabe elucidar que por 

ser matéria recursal sui generis permissiva pela sistemática processual 

para complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim 

dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, na sentença foi devidamente analisado o 

argumento do embargante, de modo que tal fato não isentou a reclamada 

da responsabilidade pela devida prestação do serviço, em razão da 

demora ao atendimento dos consumidores. Com efeito, os argumentos 

transcritos na sentença foram devidamente fundamentados, embasados 

nos motivos suficientes no livre convencimento do Juízo, de modo que 

buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso 

inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAISE VITORINO BERTUCCI HASSEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000101-64.2019.8.11.0004 Promovente: KAISE VITORINO 

BERTUCCI HASSEM Promovido: RAMON SANTOS OLIVEIRA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamante, alegando a existência de 

CONTRADIÇÃO, visto que a sentença declarou a contumácia mesmo 

havendo manifestação sobre acordo entabulado entre as partes. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A CONTRADIÇÃO 

consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se 

podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de 

fundamentação adotada no julgado. No caso, não há que se falar em 

contradição em nenhum ato, tendo em vista que a sentença embargada foi 

devidamente fundamentada, sendo evidente a ausência do autor à 

audiência de conciliação sem qualquer justificativa tempestiva. É certo que 

a fundamentação da sentença baseia-se no artigo 51, I da lei 9.099/95, 

mencionando que o processo foi extinto por ausência do autor à audiência 

de conciliação, de modo que, não há que se falar em sentença omissa. 

Assim, a sentença foi devidamente fundamentada, embasada nos motivos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, acolho os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os 

REJEITO, mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE ALVES SANTANA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000367-51.2019.8.11.0004 Promovente: ELIENE ALVES 

SANTANA ANDRADE Promovido: CLARO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 
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Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, manejado 

pela promovente ELIENE ALVES SANTANA ANDRADE, alegando a 

existência de OMISSÃO, sob argumento de que diante da ausência de 

informação na fatura encaminhada pela reclamada não tinha como ter 

conhecimento da origem do débito, não ingressando no juízo com lide 

temerária. No tocante a contradição aventada em sede aos embargos de 

declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui generis 

permissiva pela sistemática processual para complemento-retificador do 

decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento 

adjetivo civil: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I– esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) Com efeito, os argumentos transcritos na sentença foram 

devidamente fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONTEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

CIAASA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES MIGUEL OAB - GO31282 (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS OAB - GO22830 (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000210-78.2019.8.11.0004 Promovente: CLAUDIA MONTEIRO 

SILVA Promovido: CIAASA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA e FORD 

MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos 

pela parte reclamada CIAASA MERCANTIL DE VEÍCULOS LTDA, alegando 

a existência de OMISSÃO, visto que, a presente demanda foi julgada 

procedente, todavia, segundo a embargante, deixou de mencionar acerca 

da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II do CDC. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do 

CPC, caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão quando o 

decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela 

parte ou sobre um deles. Ainda, o referido vício é observado quando o 

Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha 

sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o 

julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata 

interpretação sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na 

incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo 

interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação 

adotada no julgado. Da análise do recurso, verifica-se que merece ser 

rejeitado, pois almeja reexame de matérias as quais já foram apreciadas 

pela sentença objurgada. Com efeito, a sentença foi devidamente 

fundamentada, embasada nos motivos suficientes para o livre 

convencimento do Juízo, sendo certo que, foi considerada a 

responsabilidade das reclamadas, bem como, os seus argumentos não 

foram acolhidos. Portanto, não verificada a omissão aventada, os 

presentes embargos devem ser rejeitados. O reexame dos fatos e 

argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto deste recurso, uma 

vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, sem demonstração 

de contradição, omissão ou obscuridade, não há que se falar em 

acolhimento dos embargos de declaração. Por fim ressalta-se que para se 

buscar alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso 

inominado e não embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA TAVARES VALADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000592-71.2019.8.11.0004 Promovente: IVANA TAVARES 

VALADAO Promovido: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamada INTERBELLE COMÉRCIO 

DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, alegando a existência de 

CONTRADIÇÃO, visto que, a presente demanda foi julgada procedente, 

todavia, segundo a embargante, deixou de considerar um documento de 

entrega que comprova a contratação do serviço pela reclamante. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do 

CPC, caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão quando o 

decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela 

parte ou sobre um deles. Ainda, o referido vício é observado quando o 

Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha 

sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o 

julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata 

interpretação sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na 

incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo 

interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação 

adotada no julgado. Da análise do recurso, verifica-se que merece ser 

rejeitado, pois almeja reexame de matérias as quais já foram apreciadas 

pela sentença objurgada. Com efeito, a sentença foi devidamente 

fundamentada, embasada nos motivos suficientes para o livre 

convencimento do Juízo, sendo certo que, foi considerada a 

responsabilidade da reclamada, bem como, os seus argumentos não 

foram acolhidos. Portanto, não verificada a contradição aventada, os 

presentes embargos devem ser rejeitados. O reexame dos fatos e 

argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto deste recurso, uma 

vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, sem demonstração 
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de contradição, omissão ou obscuridade, não há que se falar em 

acolhimento dos embargos de declaração. Por fim ressalta-se que para se 

buscar alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso 

inominado e não embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI GONCALVES FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO BENEDITO ESCORISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000222-92.2019.8.11.0004 Promovente: SUELI GONCALVES 

FERREIRA DE SOUZA Promovido: EVANDRO BENEDITO ESCORISA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte autora SUELI GONCALVES FERREIRA 

DE SOUZA, alegando a existência de OMISSÃO, visto que, a presente 

demanda foi extinta por ilegitimidade ativa, todavia, a embargante 

apresentou recibos de pagamento que comprovam a contratação do 

serviço pela reclamante. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõem os artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão. 

Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre 

os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, o referido 

vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem 

pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a 

obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua 

redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. Por fim, 

a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o 

dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à 

linha de fundamentação adotada no julgado. Da análise do recurso, 

verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja reexame de matérias as 

quais já foram apreciadas pela sentença objurgada. Conforme relatado, a 

embargante sustenta que haveria omissão na sentença, pois, não teria 

considerado os recibos acostados aos autos, vez que constituem prova 

robusta de que a reclamante/embargada contratou os serviços do 

reclamado de forma individualizada. Com efeito, a sentença foi 

devidamente fundamentada, embasada nos motivos suficientes para o 

livre convencimento do Juízo, sendo certo que, embora existam matrículas 

dos imóveis e recibos individuais, o contrato em que se baseia a relação 

jurídica, acostado ao ID 19492051, foi firmado entre o “Condomínio e 

Edifício Fabiana” e o reclamado, restando evidente a ilegitimidade da autora 

para pleitear direito alheio em nome próprio. Portanto, não verificada a 

omissão aventada, os presentes embargos devem ser rejeitados. O 

reexame dos fatos e argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto 

deste recurso, uma vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, 

sem demonstração de contradição, omissão ou obscuridade, não há que 

se falar em acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo a sentença proferida. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DOS SANTOS SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000761-58.2019.8.11.0004 Promovente: LUIS FERNANDO DOS 

SANTOS SIMOES Promovido: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamada TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA, alegando a existência de CONTRADIÇÃO, visto que, a 

presente demanda foi julgada procedente, todavia, segundo a embargante, 

deixou de fixar o termo inicial da correção de juros dos danos morais a 

partir da data do arbitramento. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõem os artigos 48 

da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se 

pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. 

Ainda, o referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar 

questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela 

parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza 

em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. 

Por fim, a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o 

dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à 

linha de fundamentação adotada no julgado. Da análise do recurso, 

verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja reexame de matérias as 

quais já foram apreciadas pela sentença objurgada. Com efeito, a 

sentença foi devidamente fundamentada, embasada nos motivos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo, sendo certo que, foi 

considerada a responsabilidade da reclamada, bem como, os seus 

argumentos não foram acolhidos. Outrossim, não houve contradição 

quanto ao termo inicial de correção dos juros. Portanto, não verificada a 

contradição aventada, os presentes embargos devem ser rejeitados. O 

reexame dos fatos e argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto 

deste recurso, uma vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, 

sem demonstração de contradição, omissão ou obscuridade, não há que 

se falar em acolhimento dos embargos de declaração. Por fim ressalta-se 

que para se buscar alteração do mérito da decisão, a via adequada é o 

recurso inominado e não embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA CAROL MANZANO MAGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000762-43.2019.8.11.0004 Promovente: NATHALIA CAROL 

MANZANO MAGNANI Promovido: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 

SA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 
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38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamada TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA, alegando a existência de CONTRADIÇÃO, visto que, a 

presente demanda foi julgada procedente, todavia, segundo a embargante, 

deixou de fixar o termo inicial da correção de juros dos danos morais a 

partir da data do arbitramento. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõem os artigos 48 

da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se 

pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. 

Ainda, o referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar 

questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela 

parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza 

em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. 

Por fim, a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o 

dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à 

linha de fundamentação adotada no julgado. Da análise do recurso, 

verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja reexame de matérias as 

quais já foram apreciadas pela sentença objurgada. Com efeito, a 

sentença foi devidamente fundamentada, embasada nos motivos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo, sendo certo que, foi 

considerada a responsabilidade da reclamada, bem como, os seus 

argumentos não foram acolhidos. Outrossim, não houve contradição 

quanto ao termo inicial de correção dos juros. Portanto, não verificada a 

contradição aventada, os presentes embargos devem ser rejeitados. O 

reexame dos fatos e argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto 

deste recurso, uma vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, 

sem demonstração de contradição, omissão ou obscuridade, não há que 

se falar em acolhimento dos embargos de declaração. Por fim ressalta-se 

que para se buscar alteração do mérito da decisão, a via adequada é o 

recurso inominado e não embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO BENEDITO ESCORISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000223-77.2019.8.11.0004 Promovente: SYLVIA BEATRIZ 

PEREIRA DOS SANTOS Promovido: EVANDRO BENEDITO ESCORISA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte autora SYLVIA BEATRIZ PEREIRA DOS 

SANTOS, alegando a existência de OMISSÃO, visto que, a presente 

demanda foi extinta por ilegitimidade ativa, todavia, a embargante 

apresentou recibos de pagamento que comprovam a contratação do 

serviço pela reclamante. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõem os artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão. 

Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre 

os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, o referido 

vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem 

pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a 

obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua 

redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. Por fim, 

a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o 

dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à 

linha de fundamentação adotada no julgado. Da análise do recurso, 

verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja reexame de matérias as 

quais já foram apreciadas pela sentença objurgada. Conforme relatado, a 

embargante sustenta que haveria omissão na sentença, pois, não teria 

considerado os recibos acostados aos autos, vez que constituem prova 

robusta de que a reclamante/embargada contratou os serviços do 

reclamado de forma individualizada. Com efeito, a sentença foi 

devidamente fundamentada, embasada nos motivos suficientes para o 

livre convencimento do Juízo, sendo certo que, embora existam matrículas 

dos imóveis e recibos individuais, o contrato em que se baseia a relação 

jurídica, acostado ao ID 19577386, foi firmado entre o “Condomínio e 

Edifício Fabiana” e o reclamado, restando evidente a ilegitimidade da autora 

para pleitear direito alheio em nome próprio. Portanto, não verificada a 

omissão aventada, os presentes embargos devem ser rejeitados. O 

reexame dos fatos e argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto 

deste recurso, uma vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, 

sem demonstração de contradição, omissão ou obscuridade, não há que 

se falar em acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo a sentença proferida. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001390-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS NARA RODRIGUES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001390-32.2019.8.11.0004 Promovente: THAIS NARA 

RODRIGUES COELHO Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamada TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, alegando existência de OMISSÃO na sentença proferida sob 

argumento que deveriam ser aceitos as telas sistêmicas apresentadas e 

os danos morais não foram comprovados. No tocante a contradição 

aventada em sede aos embargos de declaração, cabe elucidar que por 

ser matéria recursal sui generis permissiva pela sistemática processual 

para complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim 

dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, os danos morais concedidos à parte autora foi 

devidamente fundamentado inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida, sendo certo que as 
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telas sistêmicas não foram acolhidos por se tratar de prova produzida 

unilateralmente, e ainda por não ter mínimo de indícios suficientes que 

comprovem a contratação. Com efeito, buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-49.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000490-49.2019.8.11.0004 Promovente: DALVINETE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pela reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

alegando existência de OMISSAO na sentença proferida sob argumento 

que os danos morais não foram fundamentados/comprovados. No tocante 

a contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição.? (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, os danos morais concedidos à parte autora 

foram devidamente fundamentados, inclusive, com entendimento 

jurisprudencial, somados à livre apreciação e convencimento desde juízo 

amparado na legislação vigente, tudo conforme sentença proferida, de 

modo que buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o 

recurso inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, 

SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a 

sentença proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição 

da decisão embargada. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA REILA DO CARMO FIORESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000065-22.2019.8.11.0004 Polo ativo: VITORIA REILA DO 

CARMO FIORESE Polo passivo: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES, manejado pela promovente 

VITORIA REILA DO CARMO FIORESE, alegando a existência de 

CONTRADIÇÃO, sob argumento de que foi extinto o processo em razão da 

ausência do patrono em audiência conciliatória, todavia, a parte 

postulante, a qual é plenamente capaz, esteve presente. Ressalta, que a 

causa não ultrapassa o valor de 20 salários mínimos, podendo a autora 

postular em nome próprio. No tocante a contradição aventada em sede 

aos embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal 

sui generis permissiva pela sistemática processual para 

complemento-retificador do decisum do pretor. A propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) In casu, não 

ocorreu contradição e sim, o entendimento do Juízo quanto ao fato de ter o 

patrono da parte postulante se ausentado da audiência conciliatória. Com 

efeito, os argumentos transcritos na sentença foram devidamente 

fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012345-42.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A 

(EXECUTADO)

BB SEGUROS - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO OAB - PR29022 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referência do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial” (XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, verifica-se que a intimação de ID 

22077747 foi publicada em 07/08/2019, assim o prazo de 15 (quinze) dias 

começou a fluir em 08/08/2019 findando-se em 28/08/2019. Todavia, 

apesar de ter garantido o juízo (ID 22824699 e ID 22777762), os 

embargos/impugnação da executada BANCO DO BRASIL foram opostos 

em 09/09/2019, sendo, portanto, intempestivos. Então, não se justifica o 

seu acolhimento, de modo que devem ser rejeitados. Ainda, verifica-se 

que a reclamada BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, 

embargou/impugnou a presente execução tempestivamente (27/08/2019) 

bem como, comprovou a garantia do juízo (ID 22936385 e ID 22936791), 

alegando erro no cálculo vez que, o exequente fez incidir honorários 

sucumbenciais em face das astreintes estipuladas. Com efeito, assiste 

razão à embargante/impugnante. As astreintes configuram apenas um 

meio de coerção indireta ao cumprimento da decisão, nesse contexto, não 

devem propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, já que 

não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. A 

propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. 

DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. CRITÉRIOS 

DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURO GARANTIA 

JUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA E 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE DEZ POR CENTO. INCIDÊNCIA SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA 

COMINATÓRIA. Verificando-se o descumprimento da obrigação fixada em 

sede de tutela de urgência, não há que falar em afastamento da multa 

diária fixada pelo juízo de origem. A multa cominatória não integra a coisa 

julgada, razão pela qual não há preclusão da decisão judicial que a fixa, 

tendo em vista que as astreintes configuram apenas um meio de coerção 

indireta ao cumprimento da decisão. O artigo 537, § 1º, do Código de 

Processo Civil, é enfático ao afirmar que o Magistrado tem a faculdade de 

alterar, de ofício, o valor ou periodicidade da multa, quando evidenciado o 

seu caráter exorbitante, tal como ocorreu na espécie. Seu objetivo é 

compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser 

arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer 

ou de não fazer certificada na sentença. A multa cominatória não deve 

propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não 

possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. A oferta 

de seguro garantia judicial não implica pagamento voluntário da obrigação, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela 

qual não há como afastar a multa e os honorários de advogado de dez por 

cento, os quais não devem incidir, contudo, sobre o valor das astreintes, 

ora alterados, pois não se revestiam da necessária liquidez. (TJ-DF 

07016268020198070000 DF 0701626-80.2019.8.07.0000, Relator: 

ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 02/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Denota-se dos autos que a parte exequente, em seu cálculo, aplicou os 

15% de honorários sucumbenciais fixados no acórdão, no valor fixado 

como astreintes, o que não é admitido. Razão pela qual, entendo que os 

presentes embargos da executada BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE 

SEGUROS, devem ser julgados procedentes. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, sugestiono sejam REJEITADOS OS EMBARGOS da executada 

BANCO DO BRASIL, com resolução de mérito, ante a intempestividade. 

Sugestiono sejam PROCEDENTES OS EMBARGOS da executada BRASIL 

VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, com resolução de mérito, ante o 

erro de cálculo do exequente. Após o trânsito em julgado, competirá à 

parte exequente/embargada apresentar cálculo atualizado da dívida, se 

atentando para a aplicação dos honorários sucumbenciais e multa de 10% 

apenas sobre o valor principal da condenação. Deixo de condenar a 

Reclamada BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS as custas, a 

teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. CONDENO a Embargante 

BANCO DO BRASIL as custas processuais por expressa previsão no art. 

55, parágrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI DANTAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVALDO PEREIRA CARDOSO OAB - GO0018128A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001462-53.2018.8.11.0004 Polo Ativo: CIBELI DANTAS DE 

SOUZA Polo Passivo: MATRIZ TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 
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9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Analisando os 

autos, verifico que a matéria já está suficientemente demonstrada pelas 

provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento 

antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Nesse sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova 

pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, onde, em síntese, afirma a parte autora que comprou uma 

passagem de ônibus da Requerida com destino à cidade de Rio Branco – 

AC saindo de Barra do Garças-MT às 4:00h da manhã no dia 28/02/2018. 

No entanto, afirma autora que no ato de compra da passagem havia sido 

informada sobre a possiblidade de atraso e que, caso ocorresse, a 

empresa entraria em contato para avisá-la. Afirma ainda, que às 2:00h da 

manhã do dia 28/02 recebeu uma ligação de funcionária da Requerida 

comunicando que haveria atraso, porém, ao se dirigir ao terminal 

rodoviário o ônibus já havia saído. Em decorrência disso teve que arcar 

com diversas despesas para chegar ao seu destino. Pleiteia, portanto, 

indenização pelos danos materiais causados bem como indenização por 

danos morais. Em sede de contestação, afirma a Requerida que, não 

violou nenhum direito da autora pois o ônibus saiu no horário previsto na 

passagem. Aduz que a autora não comprovou suas alegações, pugnando 

pela improcedência da inicial. Pois bem, ainda que cabível a inversão do 

ônus da prova, a parte autora deve apresentar o mínimo lastro probatório 

da comprovação das suas alegações. No entanto, a autora não comprova 

que a saída do ônibus ocorreu em horário diverso previsto, pelo contrário, 

conforme se depreende de suas próprias alegações na exordial a mesma 

chegou até a rodoviária após as 4:00h da manhã, horário marcado em sua 

passagem para a saída do veículo. Infere-se, portanto, que o ônibus saiu 

no horário previsto, não restando demonstrado que a reclamada incorreu 

em falha na prestação do serviço. Não obstante tratar-se de relação de 

consumo, não se mostra razoável pretender o autor eximir-se do ônus de 

demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, 

mesmo quando invertido o ônus da prova. Nestes termos, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil. De mais a mais, não há como acolher as teses 

lançadas na peça vestibular, uma vez que, a parte autora não trouxe aos 

autos elementos suficientes a provar suas alegações. Deste prisma, a 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que diz 

respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, 

pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram 

expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a 

parte autora ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que 

não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010868-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA LUZIA VALERIANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010868-47.2016.8.11.0004 Promovente: ANGELA LUZIA 

VALERIANO PEREIRA Promovido: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamada, aduzindo que a sentença 

foi contraditória com os autos tratando de lide não discutida neste 

processo. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. 

Diante do teor da sentença atacada nestes embargos, verifica-se que a 

matéria tratada se reveste de inteira contradição com os elementos dos 

autos, de modo que diante do princípio da celeridade, evitando-se que o 

processo seja encaminhado para Turma Recursal e volte com 

determinação de nova analise processual, é devido reconhecer o erro 

material e lançar nova decisão nos autos. Assim, RECONHEÇO a 

ocorrência de erro material da decisão lançada ao ID 18828303, e 

RETIFICO o decisório exarado equivocadamente, como suscitado, 

passando a constar corretamente da seguinte forma: Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que o nome 

da reclamada já consta OI MOVEL S/A, de modo que deixo de analisar o 

pedido de retificação do nome. Superadas as preliminares, passo ao 

mérito processual. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, alegando que teve 

seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção no valor de 

R$271,58 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos). 

Afirma que jamais contratou os serviços da reclamada, sendo vítima de 

fraude. Em sua defesa, a reclamada impugna genericamente alegando que 

a negativação é oriunda do contrato da OI TV firmando pela autora em 

29.04.2012, e retirado por inadimplência em 11.06.2013. Porém apesar de 

alegar a existência de áudios, não apresentou na sua contestação, bem 

como nenhum outro tipo de documento. A ré apresentou como prova 

somente o print da suposta tela de cadastro em nome da parte autora que 

é insuficiente para comprovar suas alegações. Inicialmente, diante da 

patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada 

apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

conforme artigo 373, II do CDC. Em que pese as alegações do promovido, 

não apresenta prova suficiente da legitima contratação e utilização do 

serviços discutido neste processo. Assim, diante dos fatos apresentados, 

resta evidente que a negativação é indevida. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 
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provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE 

FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. 

Hipótese em que o autor/apelante alega que foi vítima de fraude e que teve 

títulos em seu nome negociados por terceiros com empresa de factoring 

apelada que os protestou por inadimplência e enviou o nome do autor para 

os cadastros do SERASA, ora segundo apelado. 2. Os fornecedores 

respondem pelos danos causados pela prestação dos seus serviços ou 

produtos defeituosos, ainda quando decorrentes de fraude praticada por 

terceiros, já que assumem em sua atividade comercial o risco do negócio. 

3. A negativação do nome do consumidor em cadastro de proteção ao 

crédito, por débito de serviço não contratado e objeto de fraude, 

caracteriza falha do serviço passível de reparação. A prévia existência de 

outras inscrições oriundas da mesma fraude da qual o consumidor fora 

vítima, afasta a aplicação da Súmula 385 STJ. 4. Configurado o ato ilícito, 

nasce o dever de indenizar e a reparação deve ser proporcional à lesão à 

honra, moral e dignidade do autor/recorrido, as circunstâncias do fato e 

situação econômica da ré. 5. Nesse aspecto, a sentença merece ser 

reformada para condenar cada uma das apeladas ao pagamento de 

R$10.000,00 a título de danos morais ao apelantes. 6. Recurso 

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 7. Sem custas e honorários 

advocatícios sucumbenciais, dado o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita em favor do autor / apelante. Sem parecer ministerial de mérito. 

(TJ-PI – AC: 00003306420128180045 PI, Relator: Des. José Ribamar 

Oliveira, Data de Julgamento: 12/06/2018, 2ª Câmara Especializada Cível). 

(Grifei) Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado 

pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve 

atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do 

ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, 

prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de 

que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral 

ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 

(sete mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO 

INICIAL, para: a) CONDENAR, a Reclamada OI MÓVEL S/A a pagar a 

quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante ANGELA LUZIA VALERIANO PEREIRA, 

e por se tratar de responsabilidade extracontratual, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente as cobranças discutidas neste 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, CONHEÇO o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

e os ACOLHO, RETIFICANDO inteiramente a sentença dos autos, conforme 

acima transcrito. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FEITOSA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000207-26.2019.8.11.0004 Promovente: PAULO HENRIQUE 

FEITOSA ASSUNCAO Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamante, aduzindo que a 

sentença foi contraditória visto que buscava obrigação de fazer e não 

declaração de inexistência de débito, pois na inicial afirma que teve 

contrato com a empresa, mas em razão das constantes falhas do serviço 

pleiteou cancelamento do seu plano, e ainda assim teve seu nome 

negativado. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. 

Com efeito, verifico que a sentença analisou a situação trazida pela autora 

como se a mesma não tivesse contrato com a ré. No entanto, considerado 

o fato necessário alterar a fundamentação da sentença dos parágrafos 5º 

ao 7º, nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

danos morais, onde a parte autora alega que teve seu nome 

indevidamente negativado, visto que cancelou os serviços com a 

reclamada em razão da má prestação do serviço, visto que os valores das 

faturas eram em torno de R$55,90 e a reclamada encaminhava faturas de 

valores distintos do devido. Na contestação a reclamada alega que o autor 

no momento da contratação estava ciente das condições de utilização dos 

serviços e das cobranças por serviços adicionais. Afirma que a cobrança 

foi de serviços utilizados pelo autor, conforme faz prova pelas faturas. 

Com efeito, não cabe a comprovação pela reclamada da prova do 

cancelamento, assim, deveria a parte autora ter apresentado documento, 

datas ou números de protocolos que comprovassem suas alegações. De 

modo contrário, a ré apresenta extrato de consumo, que comprova a 

utilização do serviço pela autora sendo portanto legitima a presente 

cobrança, não restando demonstrado a falha na prestação do serviço. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, alterando a fundamentação da sentença 

proferida, nos parágrafos 5º ao 7º, nos termos acima mencionados. 

Mantenho os demais termos da sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A IBRAHIM ALI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000114-97.2018.8.11.0004 Polo ativo: A IBRAHIM ALI - ME Polo 

passivo: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A. Vistos, 
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etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamante, alegando existência de 

CONTRADIÇÃO e OMISSÃO na sentença proferida sob os seguintes 

argumentos: A) que houve condenação em dano material no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), mas “entre parênteses” o valor de quatro mil 

reais. B) Ausência de manifestação acerca da aplicabilidade da súmula n.º 

385 do superior tribunal de justiça. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram parcial guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida, e conforme artigo 1.022 do NCPC, corrigir erro material. Com efeito, 

realmente houve erro material, pois realmente os danos materiais foram 

arbitrados numericamente em um valor e por extenso em outro. Assim, a 

sentença deve ser modificada nesse aspecto. Entretanto, quanto a 

omissão, esta não se verifica pois, é inaplicável o teor da Súmula 385 do 

STJ no presente caso, visto que, não há restritivos pré-existentes ao 

discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo os 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, alterando o 

valor da condenação em danos morais para R$ 7.000 (sete mil reais), 

mantendo incólume o restante da sentença. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011670-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL FORTALEZA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011670-45.2016.8.11.0004 Promovente: RAUL FORTALEZA 

BEZERRA Promovido: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

por ambas as partes aduzindo CONTRADIÇÃO sob argumento que no 

dispositivo da sentença constou o valor numérico diverso do número 

extenso. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração encontram 

PARCIAL guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, e 

conforme artigo 1.022 do NCPC, corrigir erro material. Com efeito, verifico 

que a sentença apenas mencionou de forma incorreta o valor por extenso 

atribuído ao dano moral, sendo certo que não se trata de CONTRADIÇÃO e 

sim de erro material. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO do 

presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO PARCIALMENTE, 

por se tratar de ERRO MATERIAL, e SUGIRO a retificação do DISPOSITIVO 

DA SENTENÇA onde se deve ler que o valor dos danos morais a serem 

considerados é R$7.000,00 (sete mil reais). Mantenho os demais termos 

da sentença. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE LACERDA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000327-69.2019.8.11.0004 Promovente: LUIZ CARLOS DE 

LACERDA COUTINHO Promovido: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pela reclamante LUIZ CARLOS DE LACERDA 

COUTINHO alegando existência de OMISSÃO na sentença proferida sob 

os seguintes argumentos: a) Que não foi oportunizado a realização da 

audiência de instrução, ocorrendo cerceamento de defesa. No tocante a 

contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, forçoso reafirmar, como já proferido em 

sentença, que o juiz não está obrigado à responder todas as alegações 

das partes, devendo se ater ao motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, bem como foi afirmado que o processo estava apto para 

julgamento antecipado da lide. Isso porque, a parte autora em nenhum 

momento relacionou as provas que pretenderia produzir através da 

audiência de instrução, não sendo verificado pelos elementos constantes 

no processo, nenhum ponto controvertido. Com efeito, os argumentos 

transcritos na sentença foram devidamente fundamentados, embasados 

nos motivos suficientes no livre convencimento do Juízo, de modo que 

buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso 

inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DOS SANTOS VALÉRIO (REQUERIDO)

ELOI DOS SANTOS VALERIO 94112118104 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000798-22.2018.8.11.0004 Promovente: L. R. S. CONFECCOES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 192 de 1067



LTDA - ME Promovido: ELOI DOS SANTOS VALERIO/ PATRICIA DOS 

SANTOS VALÉRIO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamada, aduzindo 

que a sentença foi contraditória com os autos, visto que não houve 

revelia, tendo a reclamada contestado e comparecido na audiência de 

conciliação. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração ENCONTRAM 

GUARIDA. Diante do teor da sentença atacada nestes embargos, 

verifica-se que a matéria tratada se reveste de inteira contradição com os 

elementos dos autos, visto que não se trata de ação de cobrança e não 

ocorreu revelia. Desse modo, diante do princípio da celeridade, 

evitando-se que o processo seja encaminhado para Turma Recursal e 

volte com determinação de nova analise processual, é devido reconhecer 

o erro material e lançar nova decisão nos autos, o que poderia ser feito, 

inclusive, ex officio. Assim, RECONHEÇO a ocorrência de erro material da 

decisão lançada ao ID 18903111, e RETIFICO o decisório exarado 

equivocadamente, como suscitado, passando a constar corretamente da 

seguinte forma: Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES O autor ajuizou ação titulada como “AÇÃO MONITORIA”, 

buscando recebimento da quantia R$1.300,00 (mil e trezentos reais), 

baseando-se como prova de seu direito dois cheques prescritos. Com 

efeito, a ação aqui proposta se trata de AÇÃO MONITÓRIA, inclusive o 

autor não demonstrou a origem da dívida, apenas utilizou do documento 

anexo para comprovar seu direito a cobrança discutida. Dessa forma, 

este Juízo se mostra incompetente para analisar esta demanda, conforme 

entendimento: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. REDIRECIONAMENTO, DE OFÍCIO, DO JUÍZO COMUM PARA O 

JUIZADO ESPECIAL. RITO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOS 

ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Narra a parte autora que é 

credora da ré na importância de R$1.650,00. Aduz que por inúmeras 

vezes buscou a resolução extrajudicial, mas a requerida não adimpliu com 

a dívida. Assim ajuizou ação. Pugna pela expedição de mandado de 

pagamento, pela conversão do feito em mandado executivo, caso não haja 

pagamento, e pela penhora de um automóvel e uma motocicleta de 

propriedade do executado. 2. Sentença que julgou extinta a ação diante da 

necessidade de rito especial da ação monitória. 3. A autora interpôs 

recurso argumentando que ao entrar com ação de execução de título 

extrajudicial via juizado comum, fora declinada a competência para o JEC e 

que é possível a opção pelo rito do JEC. 4. A demandante tem o direito de 

optar pelo Juizado Especial Cível ou pelo Juizado Comum, conforme 

jurisprudências colacionadas ao recurso. Todavia, enquanto qualquer 

ação, mesmo que de menor complexidade, pode ser julgada pelo Juizado 

Comum, a competência dos Juizados Especiais é limitada às causas de 

menor complexidade, mediante o rito sumaríssimo, obedecendo à redação 

da Lei 9.099/95. 5. Diante... do rito especial, a ação monitória é 

incompatível com a sistemática da justiça especializada. Dessa forma, não 

encontra amparo legal a decisão que redirecionou a lide ao JEC, estando 

correta a decisão que extinguiu o feito de acordo com o art. 51, inc. II, da 

Lei supracitada. 6. Destarte, a sentença merece ser mantida pelos 

próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 71008085789, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

21/02/2019). (TJ-RS – Recurso Cível: 71008085789 RS, Relator: Fabio 

Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 21/02/2019, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/02/2019). (grifei) 

Ainda, posto que os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações de 

alta complexidade diante da interpretação literal do art. 3º da Lei 9.099/95. 

In Verbis: O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas. Assim, EX OFFICIO, forçoso reconhecer a incompetência 

deste Juizado para julgamento da presente demanda. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro no art. 

51, II, da Lei. 9099/95, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO o 

presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, RETIFICANDO 

inteiramente a sentença dos autos, conforme acima transcrito. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANE SALES DABADIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000315-55.2019.8.11.0004 Promovente: CASSIANE SALES 

DABADIA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, manejado 

pela reclamante CASSIANE SALES DABADIA, alegando existência de 

OMISSÃO na sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) Que 

não foi oportunizado a realização da audiência de instrução, ocorrendo 

cerceamento de defesa. No tocante a omissão aventada em sede aos 

embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui 

gener i s  pe rm iss i va  pe la  s i s temát i ca  p rocessua l  pa ra 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, forçoso 

reafirmar, como já proferido em sentença, que o juiz não está obrigado à 

responder todas as alegações das partes, devendo se ater ao motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, bem como foi afirmado que o 

processo estava apto para julgamento antecipado da lide. Isso porque, a 

parte autora em nenhum momento relacionou as provas que pretenderia 

produzir através da audiência de instrução, não sendo verificado pelos 

elementos constantes no processo, nenhum ponto controverso. Com 

efeito, os argumentos transcritos na sentença foram devidamente 

fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ROBERTA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001317-60.2019.8.11.0004 Promovente: BRUNA ROBERTA 

AMORIM Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamada TELEFONICA BRASIL S.A., 

alegando a existência de OMISSÃO, visto que, a presente demanda foi 

julgada procedente, todavia, a embargante apresentou telas sistêmicas, 

faturas e históricos de chamadas que comprovam a contratação do 

serviço pela reclamante. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõem os artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão. 

Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre 

os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, o referido 

vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem 

pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a 

obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua 

redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. Por fim, 

a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o 

dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à 

linha de fundamentação adotada no julgado. Da análise do recurso, 

verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja reexame de matérias as 

quais já foram apreciadas pela sentença objurgada. Conforme relatado, a 

embargante sustenta que haveria omissão na sentença, pois, não teria 

considerado as telas sistêmicas, faturas e históricos acostados aos 

autos, vez que constituem prova robusta de que a reclamante/embargada 

contratou e utilizava os serviços da reclamada. Com efeito, a sentença foi 

devidamente fundamentada, embasada nos motivos suficientes para o 

livre convencimento do Juízo, sendo certo que os argumentos do réu não 

foram acolhidos. Portanto, não verificada a omissão aventada, os 

presentes embargos devem ser rejeitados. O reexame dos fatos e 

argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto deste recurso, uma 

vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, sem demonstração 

de contradição, omissão ou obscuridade, não há que se falar em 

acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

ALIANDRE DE SOUZA DIAS (REQUERIDO)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000883-08.2018.8.11.0004 Promovente: IMOBILIARIA PEDRA 

LTDA - ME Promovido: OTICA POPULAR LTDA – ME; ALIANDRE DE SOUZA 

DIAS; CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS e JOAO BATISTA DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamada 

TELEFONICA BRASIL S.A., alegando a existência de OMISSÃO, visto que, 

a presente demanda foi julgada improcedente mencionando acerca de 

débitos de alugueres e IPTU, todavia, afirma que não houve a 

manifestação acerca da Pintura e mão de obra, limpeza e reparos 

diversos. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração não encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 

e 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão 

quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos 

formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, o referido vício é 

observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, 

ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é 

observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna 

difícil a exata interpretação sobre os seus termos. Por fim, a contradição 

consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se 

podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de 

fundamentação adotada no julgado. Da análise do recurso, verifica-se que 

merece ser rejeitado, pois almeja reexame de matérias as quais já foram 

apreciadas pela sentença objurgada. Conforme relatado, a embargante 

sustenta que haveria omissão na sentença, pois, não teria considerado os 

débitos de pintura e mão de obra, limpeza e reparos diversos acostados 

aos autos, vez que a Ré desocupou o imóvel e não procedeu com nenhum 

tipo de reparo, deixando alguns cômodos inutilizados, como um dos 

banheiros, que teve o vaso sanitário completamente destruído. Com efeito, 

denota-se dos autos que a sentença menciona acerca da tabela de 

débitos confeccionada de modo unilateral, não considerando a mesma 

como meio idôneo de prova; mencionando ainda, que a embargante não 

logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, a 

sentença foi devidamente fundamentada, embasada nos motivos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo, sendo certo que os 

argumentos da autora não foram acolhidos. Portanto, não verificada a 

omissão aventada, os presentes embargos devem ser rejeitados. O 

reexame dos fatos e argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto 

deste recurso, uma vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, 

sem demonstração de contradição, omissão ou obscuridade, não há que 

se falar em acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo a sentença proferida. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES HERMES THEREZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001582-96.2018.8.11.0004 Polo ativo: ALCIDES HERMES 

THEREZA Polo passivo: PAULO RODRIGUES SANTOS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte Reclamante, aduzindo que houve 

contradição no despacho ID 20213024, visto que, teria mencionado que a 

empresa reclamada apresentou contrato com grande similitude da 

assinatura dos documentos da parte autora, todavia, não há nenhuma 

pessoa jurídica integrando os polos da presente demanda. A parte 

embargada não apresentou contrarrazões. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Com efeito, registro que a finalidade do 

recurso de embargos de declaração é complementar a decisão quando 

presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 
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Diante do teor da decisão atacada nestes embargos, verifica-se que 

houve contradição apenas no que se refere à primeira parte do despacho, 

uma vez que, não há pessoa jurídica integrando nenhum dos polos da 

presente demanda. Assim, RECONHEÇO a ocorrência de erro material da 

decisão lançada ao ID 20213024, e RETIFICO o decisório exarado 

equivocadamente, como suscitado, passando a constar corretamente da 

seguinte forma: Vistos, etc. O processo não se encontra apto para 

julgamento. Considerando as alegações da parte reclamada em 

contestação, necessário converter o julgamento em diligencia, para: 

Intimar a parte RECLAMADA para, no prazo de 05 (cinco) dias comparecer 

pessoalmente na secretaria do Juizado com a finalidade de assinar 

declaração onde afirma não ser sua assinatura e que jamais emitiu os 

cheques em discussão nesta demanda, sob pena de reconhecimento 

tácito da assinatura. Ressalta-se a parte reclamada, que sendo sua 

assinatura poderá responder por crime do artigo 299 do CP, pois as 

cópias dos autos serão extraídas e remetidas a DEPOL para apuração dos 

fatos. Ainda, determino ao gestor da secretaria, que colha em duas folhas 

diversas várias assinaturas em uma mesma folha, do reclamado quando 

comparecer, uma atrás da outra, caso ela diga que não é sua a assinatura 

do contrato. Ultrapassado o prazo, os autos deverão ser conclusos para 

decisão e deliberações com a etiqueta “não reconhecimento da 

assinatura”. Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Diante do exposto, CONHEÇO o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, retificando o despacho na forma acima 

indicada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES MORAES MESQUITA COELHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001643-54.2018.8.11.0004 Promovente: ELAINE PEREIRA 

FERREIRA Promovido: INES MORAES MESQUITA COELHO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamante ELAINE PEREIRA 

FERREIRA, alegando a existência de OMISSÃO, visto que, a presente 

demanda foi julgada improcedente, todavia, a embargante apresentou o 

título executivo que comprova a causa debendi do crédito. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão quando o decisum 

se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou 

sobre um deles. Ainda, o referido vício é observado quando o Juízo deixa 

de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta 

suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado 

carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação 

sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na incoerência 

entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como 

a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. 

Da análise do recurso, verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja 

reexame de matérias as quais já foram apreciadas pela sentença 

objurgada. Conforme relatado, a embargante sustenta que haveria 

omissão na sentença, pois, não teria considerado o título executivo 

acostado aos autos, vez que constitui prova robusta da causa debendi do 

crédito perseguido nos autos. Entretanto, conforme mencionado na 

sentença, a prescrição do cheque importa não só na perda de sua 

executividade como também na perda das características inerentes aos 

títulos de crédito, dentre elas, a abstração, motivo pelo qual caberá ao 

credor na cobrança do título prescrito demonstrar a origem da dívida, a 

inadimplência do devedor, entre outros, conforme previsão expressa do 

art. 62 da Lei do Cheque. Nesse contexto, é ônus do credor a 

comprovação da origem do débito. Com efeito, a sentença foi devidamente 

fundamentada, embasada nos motivos suficientes para o livre 

convencimento do Juízo, sendo certo que os argumentos do autor não 

foram acolhidos. Portanto, não verificada a omissão aventada, os 

presentes embargos devem ser rejeitados. O reexame dos fatos e 

argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto deste recurso, uma 

vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, sem demonstração 

de contradição, omissão ou obscuridade, não há que se falar em 

acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLANQUELSON DA COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000886-60.2018.8.11.0004 Promovente: WELLANQUELSON DA 

COSTA BARROS Promovido: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamante WELLANQUELSON DA 

COSTA BARROS, alegando a existência de OMISSÃO, visto que, a 

sentença nada mencionou acerca dos pedidos de danos materiais 

formulados pelo embargante. Os embargos foram interpostos no prazo 

legal. A parte embargada apresentou contrarrazões, alegando que não há 

omissão, obscuridade, contradição, nem erro material a serem sanados na 

decisão ora impugnada. Ressalta que o Embargante apenas tenta 

rediscutir a matéria já analisada e que nessa hipótese, caberá à parte 

Embargante socorrer-se dos remédios recursais adequados, não se 

prestando os Embargos de Declaração para tal finalidade. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão quando o decisum 

se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou 

sobre um deles. Ainda, o referido vício é observado quando o Juízo deixa 

de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta 

suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado 

carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação 

sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na incoerência 

entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como 

a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. 

Da análise do recurso, verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja 

reexame de matérias as quais já foram apreciadas pela sentença 

objurgada. Conforme relatado, a embargante sustenta que haveria 

omissão na sentença, pois, não teria se pronunciado acerca dos danos 

materiais requeridos na exordial. Entretanto, conforme mencionado na 

sentença, houve acolhimento da prejudicial de mérito de coisa julgada, 

tendo em vista o ajuizamento de ação anterior fundada na discussão do 

mesmo contrato, nesse contexto, acolhida a prejudicial de mérito há óbice 
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para a análise dos demais pedidos, razão pela qual não há que se falar em 

omissão quanto aos pedidos de danos materiais. Com efeito, a sentença 

foi devidamente fundamentada, embasada nos motivos suficientes para o 

livre convencimento do Juízo, sendo certo que o mérito da demanda não 

foi analisado por ter sido verificada a ocorrência da coisa julgada. 

Portanto, não verificada a omissão aventada, os presentes embargos 

devem ser rejeitados. O reexame dos fatos e argumentos apresentados 

pela parte, foge ao objeto deste recurso, uma vez que a questão apontada 

já foi examinada. Assim, sem demonstração de contradição, omissão ou 

obscuridade, não há que se falar em acolhimento dos embargos de 

declaração. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, NÃO ACOLHO os 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo a sentença 

proferida. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002072-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BUENO DOS SANTOS (REQUERENTE)

RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002072-55.2017.8.11.0004 Promovente: MARLENE BUENO DOS 

SANTOS e RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA Promovido: ERIVALDO DE 

OLIVEIRA FERREIRA Vistos, etc. Trata-se de petição da parte reclamante, 

a qual deve ser recebida como EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo 

que a sentença foi contraditória aos acontecimentos dos autos, visto que, 

houve a declaração da contumácia, entretanto, a parte autora não teria 

sido corretamente intimada para a audiência de conciliação. Os embargos 

foram interpostos no prazo legal. A parte embargada não apresentou 

contrarrazões pois, conforme certidão de ID 24318680, não houve 

intimação da parte reclamada, pois, sequer foi citada no presente 

processo. É o breve relato. Decido. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Com efeito, registro que a finalidade do 

recurso de embargos de declaração é complementar a decisão quando 

presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Diante do teor da sentença atacada nestes embargos, verifica-se que a 

matéria tratada se reveste de inteira contradição com os elementos dos 

autos, de modo que diante do princípio da celeridade, evitando-se que o 

processo seja encaminhado para Turma Recursal e volte com 

determinação de nova analise processual, é devido reconhecer o erro 

material e lançar nova decisão nos autos. Assim, RECONHEÇO a 

ocorrência de erro material da decisão lançada ao ID 17258627, vez que o 

decisório foi exarado equivocadamente pois, conforme se observa da 

certidão ID 20016122, a parte autora não foi intimada da audiência 

conciliatória. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, para: a) DESCONSTITUIR a 

sentença do ID 17258627; b) DETERMINAR que a secretaria agende nova 

data para realização da audiência de conciliação, intimando as partes. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001772-59.2018.8.11.0004 Promovente: EUNICE ALVES SOUSA 

Promovido: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamada VIVO 

S.A., alegando a existência de OMISSÃO, visto que, a presente demanda 

foi julgada procedente, todavia, a embargante informou que o embargado 

realizou a contratação do serviço normalmente, bem como que a 

negativação do seu nome apenas veio a ocorrer em razão de haver 

faturas pendentes de pagamento em seu cadastro. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão quando o decisum 

se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou 

sobre um deles. Ainda, o referido vício é observado quando o Juízo deixa 

de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta 

suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado 

carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação 

sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na incoerência 

entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como 

a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. 

Da análise do recurso, verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja 

reexame de matérias as quais já foram apreciadas pela sentença 

objurgada. Conforme relatado, a embargante sustenta que haveria 

omissão na sentença, pois, teria sido julgada procedente mesmo com a 

informação da embargante de que a autora realizou a contratação do 

serviço normalmente e que a negativação do seu nome apenas veio a 

ocorrer em razão de haver faturas pendentes. Com efeito, a sentença foi 

devidamente fundamentada, embasada nos motivos suficientes para o 

livre convencimento do Juízo, sendo certo que os argumentos do réu não 

foram acolhidos. Portanto, não verificada a omissão aventada, os 

presentes embargos devem ser rejeitados. O reexame dos fatos e 

argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto deste recurso, uma 

vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, sem demonstração 

de contradição, omissão ou obscuridade, não há que se falar em 

acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE VIEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATHO ONLINE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIARA INSAURIAGA OAB - SP0320376A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000093-87.2019.8.11.0004 Polo ativo: JEANE VIEIRA PEREIRA 

Polo passivo: CATHO ONLINE LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos 

pela parte Reclamada, aduzindo que houve erro material, visto que, houve 

condenação no valor de R$ 303,60 em dobro, na parte dispositiva, no 

entanto, tal valor corresponde ao valor total dos danos materiais. Os 

embargos foram interpostos no prazo legal. A parte embargada, 
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devidamente intimada, não apresentou contrarrazões. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Com efeito, registro que 

a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição 

entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões 

desenvolvidas. Diante do teor da sentença atacada nestes embargos, 

verifica-se que houve contradição apenas no que se refere à expressão 

“em dobro”, uma vez que, o valor de R$ 303,60 (trezentos e três reais e 

sessenta centavos) da condenação, já corresponde à quantia cobrada 

indevidamente, em dobro. Assim, RECONHEÇO a ocorrência de erro 

material na parte dispositiva da decisão lançada e RETIFICO a parte do 

decisório exarado equivocadamente, como suscitado, passando a constar 

corretamente no dispositivo da sentença, da seguinte forma: (...) 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: A) CONDENAR a Requerida 

CATHO ONLINE LTDA a devolução da importância de R$ R$ 303,60 

(trezentos e três reais e sessenta centavos) a título de dano material a 

reclamante JEANE VIEIRA PEREIRA, valor que corresponde à repetição de 

indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC; com incidência de 

juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo 

(43 STJ); B) CONDENAR, a Requerida CATHO ONLINE LTDA, a pagar a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante, JEANE VIEIRA PEREIRA valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). (...) Diante do 

exposto, CONHEÇO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os 

ACOLHO, retificando a parte dispositiva da sentença na forma acima 

indicada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010521-48.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA OAB - MT12658/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010521-48.2015.8.11.0004 Promovente: J NASSER EVENTOS E 

PUBLICIDADE EIRELI - EPP Promovido: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamada TELEFONICA BRASIL S.A., 

alegando a existência de OMISSÃO e OBSCURIDADE, visto que, a 

presente demanda foi julgada procedente, todavia, este juízo não se 

pronunciou quanto à ocorrência de litispendência destes autos com 

relação aos autos nº 8052067-24.2017.811.0001 e os nº 

8010783-03.2012.8.11.0004, visto que se tratam das mesmas partes, 

pedidos e causa de pedir. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõem os artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão. 

Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre 

os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, o referido 

vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem 

pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a 

obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua 

redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. Por fim, 

a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o 

dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à 

linha de fundamentação adotada no julgado. Da análise do recurso, 

verifica-se que merece ser rejeitado, pois, não se verifica a ocorrência de 

litispendência como afirma a embargante, isso porque nos autos de nº 

8052067-24.2017.811.0001 a embargada não é parte no processo. 

Outrossim, nos autos de nº 8010783-03.2012.8.11.0004, muito embora 

sejam as mesmas partes litigantes, nota-se que não há identidade de 

pedidos e causa de pedir, uma vez que, estes autos referem-se à uma 

negativação indevida enquanto aqueles, referem-se a um bloqueio 

indevido de linha telefônica. Com efeito, a sentença foi devidamente 

fundamentada, embasada nos motivos suficientes para o livre 

convencimento do Juízo, sendo certo que os argumentos do réu não 

foram acolhidos. Portanto, não verificada a obscuridade ou omissão 

aventada, os presentes embargos devem ser rejeitados. O reexame dos 

fatos e argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto deste 

recurso, uma vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, sem 

demonstração de contradição, omissão ou obscuridade, não há que se 

falar em acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000711-32.2019.8.11.0004 Polo ativo: LEILA REGINA DA SILVA 

Polo passivo: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, manejado 

pela promovente LEILA REGINA DA SILVA, alegando a existência de 

CONTRADIÇÃO sob argumento de que a presente demanda foi julgada 

improcedente, todavia, a embargante apresentou provas que comprovam 

a inscrição indevida pela reclamada. No tocante a contradição aventada 

em sede aos embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria 

recursal sui generis permissiva pela sistemática processual para 

complemento-retificador do decisum do pretor. A propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) In casu, não 

ocorreu contradição e sim, o entendimento do Juízo quanto à não 

comprovação do pagamento dos débitos pela parte reclamante, diante da 

interpretação das provas acostadas aos autos por ambas as partes. Com 

efeito, os argumentos transcritos na sentença foram devidamente 

fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 
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decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MARQUES MOREIRA (REQUERIDO)

LUCIVANDA DOMINGOS CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000881-38.2018.8.11.0004 Polo ativo: IMOBILIARIA PEDRA 

LTDA - ME Polo passivo: APARECIDO MARQUES MOREIRA e LUCIVANDA 

DOMINGOS CARDOSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamante, 

alegando existência de OMISSÃO na sentença proferida sob os seguintes 

argumentos, visto que, a presente demanda foi julgada parcialmente 

procedente, todavia, o juízo se baseou na peça contestatória ao passo 

que deveria ter sido decretada a revelia. Os embargos foram opostos no 

prazo legal. A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não 

apresentou contrarrazões. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõem os artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão. 

Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre 

os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, o referido 

vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem 

pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a 

obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua 

redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. Por fim, 

a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o 

dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à 

linha de fundamentação adotada no julgado. Da análise do recurso, 

verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja reexame de matérias as 

quais já foram apreciadas pela sentença objurgada. Com efeito, a 

sentença foi devidamente fundamentada, embasada nos motivos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo, sendo certo que parte 

dos argumentos do autor não foram acolhidos. Portanto, não verificada a 

omissão aventada, os presentes embargos devem ser rejeitados. O 

reexame dos fatos e argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto 

deste recurso, uma vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, 

sem demonstração de contradição, omissão ou obscuridade, não há que 

se falar em acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo a sentença proferida. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000561-51.2019.8.11.0004 Polo ativo: GUSTAVO LEME Polo 

passivo: AZUL LINHAS AEREAS. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte Reclamante, alegando existência de CONTRADIÇÃO na 

sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) que houve 

condenação em danos morais aplicando a sumula 54 STJ para correção 

dos juros moratórios, enquanto, tal sumula somente se aplica em situações 

de dano extracontratual, o que não é caso dos autos. Os embargos foram 

opostos no prazo legal. A parte embargada apresentou contrarrazões, 

alegando que a parte embargante visa discutir o mérito da demanda e que, 

para tanto, deve valer-se das vias processuais adequadas. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram parcial guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida, e conforme artigo 1.022 do NCPC, corrigir 

erro material. Com efeito, realmente houve erro material, pois os danos 

morais causados ao embargado, de fato, decorrem de uma relação 

contratual, assim, os juros moratórios devem ser contados a partir da 

citação válida, conforme dispõem os artigos 404 e 405 do Código Civil. 

Entretanto, quanto a correção dos danos materiais causados, esta foi 

arbitrada corretamente, visto que, decorrem de relação extracontratual, de 

modo que, não merece alteração. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, 

alterando a correção dos juros moratórios de 1% dos danos morais para 

ser contada a partir da citação válida, conforme dispõem os artigos 404 e 

405 do Código Civil; mantendo incólume o restante da sentença. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012930-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANO LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ROCHA DOURADO OAB - MG78539 (ADVOGADO(A))

FERNANDO SALDANHA FARIAS OAB - MT15512/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012930-60.2016.8.11.0004 Promovente: ELIANO LOPES DE 

SOUZA Promovido: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos 

pela parte reclamada CLARO S.A., alegando a existência de 

CONTRADIÇÃO, visto que, os embargos à execução foram rejeitados, 

todavia, estes foram opostos tempestivamente de modo que deveriam ter 

sido acolhidos. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõem os artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão. 

Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre 

os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, o referido 

vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem 

pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a 

obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua 
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redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. Por fim, 

a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o 

dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à 

linha de fundamentação adotada no julgado. Da análise do recurso, 

verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja reexame de matérias as 

quais já foram apreciadas pela sentença objurgada. Conforme relatado, a 

embargante sustenta que haveria contradição na sentença, pois, não teria 

acolhido os embargos à execução, vez que foram tempestivos. Com 

efeito, a sentença foi devidamente fundamentada, embasada nos motivos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo, sendo certo que a 

rejeição dos embargos se deu pela ausência de pertinência temática, nos 

termos do art. 52, IX da lei 9.099/95, bem como, pela ausência de garantia 

do juízo. Portanto, não verificada a contradição aventada, os presentes 

embargos devem ser rejeitados. O reexame dos fatos e argumentos 

apresentados pela parte, foge ao objeto deste recurso, uma vez que a 

questão apontada já foi examinada. Assim, sem demonstração de 

contradição, omissão ou obscuridade, não há que se falar em acolhimento 

dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, NÃO 

ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo a 

sentença proferida. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001591-58.2018.8.11.0004 Promovente: ISRAEL DA SILVA 

SANTOS Promovido: SICREDI CENTRO NORTE e TAMBURI CONSTRUCOES 

E PARTICIPACOES Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pela parte autora ISRAEL DA 

SILVA SANTOS, alegando a existência de CONTRADIÇÃO, visto que, a 

presente demanda foi julgada improcedente, todavia, a embargante 

apresentou documentos que comprovam a o protesto indevido de seu 

nome. Os embargos foram opostos no prazo legal. As partes embargadas 

apresentaram contrarrazões, alegando que a parte embargante visa 

discutir o mérito da demanda e que, para tanto, deve valer-se das vias 

processuais adequadas. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõem os artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão. 

Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre 

os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, o referido 

vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem 

pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a 

obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua 

redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. Por fim, 

a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o 

dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à 

linha de fundamentação adotada no julgado. Da análise do recurso, 

verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja reexame de matérias as 

quais já foram apreciadas pela sentença objurgada. Conforme relatado, a 

embargante sustenta que haveria contradição na sentença, pois, não teria 

considerado os documentos acostados aos autos, vez que constituem 

prova robusta de que houve protesto indevido em nome do autor. Com 

efeito, a sentença foi devidamente fundamentada, embasada nos motivos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo, sendo certo que os 

argumentos do autor não foram acolhidos. Portanto, não verificada a 

obscuridade aventada, os presentes embargos devem ser rejeitados. O 

reexame dos fatos e argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto 

deste recurso, uma vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, 

sem demonstração de contradição, omissão ou obscuridade, não há que 

se falar em acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo a sentença proferida. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002206-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO GUIMARAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002206-48.2018.8.11.0004 Promovente: JOSE MARIO 

GUIMARAES DOS SANTOS Promovido: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamada VIVO S.A., alegando a 

existência de OMISSÃO, visto que, a presente demanda foi julgada 

procedente, todavia, a embargante informou que o embargado realizou a 

contratação do serviço normalmente, bem como que a negativação do seu 

nome apenas veio a ocorrer em razão de haver faturas pendentes de 

pagamento em seu cadastro. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõem os artigos 48 

da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se 

pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. 

Ainda, o referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar 

questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela 

parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza 

em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. 

Por fim, a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o 

dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à 

linha de fundamentação adotada no julgado. Da análise do recurso, 

verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja reexame de matérias as 

quais já foram apreciadas pela sentença objurgada. Conforme relatado, a 

embargante sustenta que haveria omissão na sentença, pois, teria sido 

julgada procedente mesmo com a informação da embargante de que a 

autora realizou a contratação do serviço normalmente e que a negativação 

do seu nome apenas veio a ocorrer em razão de haver faturas pendentes. 

Com efeito, a sentença foi devidamente fundamentada, embasada nos 

motivos suficientes para o livre convencimento do Juízo, sendo certo que 

os argumentos do réu não foram acolhidos. Portanto, não verificada a 

omissão aventada, os presentes embargos devem ser rejeitados. O 

reexame dos fatos e argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto 

deste recurso, uma vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, 

sem demonstração de contradição, omissão ou obscuridade, não há que 

se falar em acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo a sentença proferida. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO VALOES METELLO (REQUERIDO)

LILIAN CARLA SILVA ROSA VALOES METELLO (REQUERIDO)

MARCIO OMAR SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LIELMA ALVES DE MORAES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JARA BIGIO OAB - MT20194-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001931-02.2018.8.11.0004 Polo ativo: IMOBILIARIA PEDRA 

LTDA - ME Polo passivo: LILIAN CARLA SILVA ROSA VALOES METELLO, 

LIELMA ALVES DE MORAES OLIVEIRA, MARCIO OMAR SOUZA DE 

OLIVEIRA e PABLO VALOES METELLO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, manejado 

pela promovente IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME, alegando a existência de 

CONTRADIÇÃO sob argumento de que tanto a embargante quanto os 

embargados, apresentaram comprovantes de despesas após o período de 

término do contrato de aluguel, de modo que, a data de saída do locatário 

do imóvel deve ser reconsiderada. No tocante a contradição aventada em 

sede aos embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria 

recursal sui generis permissiva pela sistemática processual para 

complemento-retificador do decisum do pretor. A propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) In casu, não 

ocorreu contradição e sim, o entendimento do Juízo quanto aos débitos 

cobrados, diante da interpretação das provas acostadas aos autos por 

ambas as partes. Com efeito, os argumentos transcritos na sentença 

foram devidamente fundamentados, embasados nos motivos suficientes 

no livre convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do 

mérito da decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos 

de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001829-77.2018.8.11.0004 Promovente: OTICA MODERNA 

LTDA - ME Promovido: WANDERSON BATISTA Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela parte reclamante afirmando 

a existência de CONTRADIÇÃO, sob argumento que a Juíza Leiga não leu 

o processo a fim de analisar que a ação proposta seria AÇÃO DE 

COBRANÇA, julgando extinto o processo pela incompetência em razão de 

ser AÇÃO MONITÓRIA. É o resumo dos argumentos. No tocante a 

contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, em que pese os argumentos do embargante, vale 

salientar que a essência da AÇÃO DE COBRANÇA deve inequivocamente 

demonstrar a CAUSA DEBENDI da situação que originou a dívida, não 

podendo valer-se apenas do título executivo extrajudicial prescrito, visto 

que tal possibilidade é aceita somente na ação monitória. Desse modo, não 

verifica-se na inicial nenhuma demonstração da origem da dívida, e ao 

utilizar-se apenas da descrição do título para buscar seu direito de 

cobrança, apesar da nomenclatura proferida na petição inicial, a ação 

reveste-se unicamente de requisitos da ação monitória, que é inadmissível 

neste Juízo. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-62.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000127-62.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA APARECIDA DE 

CARVALHO SILVA Promovido: ACE SEGURADORA S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejados pelo reclamado ACE SEGURADORA S.A, 

alegando a existência de CONTRADIÇÃO, sob argumento de que é cabível 

a declaração da incompetência do Juízo diante a necessidade de perícia 

grafotécnica. No tocante a contradição aventada em sede aos embargos 

de declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui generis 

permissiva pela sistemática processual para complemento-retificador do 

decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento 

adjetivo civil: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I– esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 
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ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, não restou verificado pelo Juízo a necessidade 

de perícia grafotécnica, de modo que não há que se falar em 

incompetência. Com efeito, os argumentos transcritos na sentença foram 

devidamente fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, sendo que o meio adequado para alteração do 

mérito da decisão é o recurso inominado e não embargos de declaração. 

Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em 

apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar nenhuma 

omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AIRON GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000404-78.2019.8.11.0004 Polo Ativo: AIRON GOMES DOS 

SANTOS Polo Passivo: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que teve seu 

nome inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito. 

Assevera que desconhece o débito o qual justifica a inscrição pois, jamais 

contratou os serviços com a reclamada. Requerendo, assim, a declaração 

da inexistência do débito bem como a indenização por danos morais. Em 

sede de contestação, afirma a requerida que não cometeu ato ilícito pois o 

débito em questão decorre da utilização dos serviços de empréstimo 

fornecidos pela ré, os quais foram contratados e aceitos pela autora 

mediante assinatura de contrato. Afirma que a requerida agiu em exercício 

regular de direito pois a autora deixou de pagar as parcelas emitidas. 

Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

reclamada trouxe aos autos um contrato assinado (ID 19635528), razão 

pela qual houve determinação deste juízo para que o reclamante 

comparecesse até a secretaria para que fosse colhida a sua assinatura. É 

o relato do necessário. Pois bem. Verifico que as assinaturas colhidas 

possuem semelhança com aquela aposta no contrato acostado, todavia, 

não é possível afirmar com clareza se a assinatura do contrato, de fato, 

pertence ao autor. Nesse sentido, entendo que apenas com a prova 

documental produzida nos autos não é possível realizar um juízo seguro 

acerca da questão colocada na presente demanda, isto é, se houve ou 

não contratação por parte da autora. Logo, necessária se torna a 

realização de prova pericial grafotécnica, de forma a possibilitar uma 

melhor elucidação dos fatos, permitindo-se a prestação jurisdicional com 

maior segurança. Destarte, a realização de prova pericial implica em 

incompetência absoluta do juizado especial cível por se tratar de questões 

complexas. O procedimento do Juizado Especial Cível é incompatível com a 

amplitude da prova necessária, consoante aos artigos 3º e 51, II, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Colhe-se da jurisprudência: CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO RECONHECIMENTO DE 

ASSINATURA EM CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA 

JULGAMENTO DA LIDE. 1) Os juizados especiais foram criados para 

julgamento de causas de menor complexidade, conforme artigo 98, I da 

Constituição Federal, de modo que falece a competência em caso de 

necessidade de perícia complexa (médica, engenharia, grafotécnica etc.), 

dada a inexistência de estrutura correspondente (cadastro ou banco de 

peritos) e também em face da incompatibilidade do rito sumaríssimo com as 

disposições dos artigos 464/480 do CPC. Nesse sentido o Enunciado 6 do 

FOJESP: “A perícia é incompatível com o procedimento da Lei 9.099/95 e 

afasta a competência dos juizados especiais”. Vindo a parte autora a não 

reconhecer a assinatura existente em contrato, e solicitando a realização 

de perícia grafotécnica, tem-se pela incompetência dos juizados. 2) 

Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e 

provido para reconhecer a nulidade processual quanto ao cerceamento da 

produção de prova. 3) Reconhece-se, de ofício, a incompetência dos 

juizados especiais para julgamento da lide por necessidade de prova 

pericial tida como complexa. Recursos não conhecidos. 4) Sentença 

cassada. 5) Determina-se a remessa dos autos à Vara com competência. 

(TJ-AP - RI: 00024249020198030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE 

ASSIS, Data de Julgamento: 06/08/2019, Turma recursal) Com efeito, o 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Imperioso ressaltar 

que, a referida complexidade a que alude o art. 3º da Lei 9.099/95 não diz 

respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e 

julgamento do feito. É o que se vislumbra no presente caso, a 

complexidade em questão diz respeito à prova necessária ao deslinde do 

feito, visto que, não há como constatar se a assinatura do contrato é da 

parte autora sem antes se obter um parecer técnico acerca desta, dada a 

sua semelhança. Nesse contexto, preconiza o artigo 113 do Código de 

Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de 

ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de exceção”. Nessa esteira, a reclamação em 

epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 3º e 51, inciso II, ambos da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se 

trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da 

causa com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto 

que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 3º e 51, II da 

lei 9.099/95, ante complexidade da causa. Determino que sejam 

encaminhadas cópias destes autos para a DELEGACIA DE POLÍCIA a fim 

de que seja constatada a autenticidade das assinaturas da parte autora 

disponíveis neste processo. Revogo liminar eventualmente concedida. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SEVERINO DE ASSIS 94816794115 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000670-02.2018.8.11.0004 Promovente: CLAUDIA SEVERINO 

DE ASSIS Promovido: INGRID SILVA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Diante do teor da sentença atacada visualizada no ID 

17794909, verifica-se que a matéria tratada se reveste de inteira 

contradição com os elementos dos autos. Desse modo, diante do princípio 

da celeridade e informalidade existente neste Juízo, RECONHEÇO EX 
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OFFICIO a ocorrência de erro material da decisão lançada e RETIFICO o 

decisório exarado equivocadamente, como suscitado, utilizando da 

presente decisão como embargos de declaração, passando a constar 

corretamente da seguinte forma: Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de RECLAMAÇÃO, 

onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de R$ 275,00 

(duzentos e setenta e cinco reais) referente a venda de mercadorias 

diversas no mês de abril/2017 para a reclamada. A promovida, apesar de 

devidamente citada (ID 13140803) manteve-se inerte, de modo que 

decreto sua revelia com base no artigo 344 do NCPC e artigo 20 da Lei 

9.099/95. Pois bem, comprovado a origem da dívida, e não havendo 

manifestação em contrário, forçoso reconhecer o pedido inicial. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO a PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada INGRID SILVA a 

pagar à quantia de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) a título de 

dano material a Reclamante CLAUDIA SEVERINO DE ASSIS, e por se tratar 

de responsabilidade contratual, valor com juros moratórios de 1% ao mês 

desde o vencimento (Súmula 54 STJ – mora ex ré) e correção monetária 

pelo INPC desde a publicação desde efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). Fica 

a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EX OFFICIO para alterar na integra a 

sentença proferida no ID 17794909, nos termos acima mencionados. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000765-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN KATNA ARAUJO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (EXECUTADO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-O (ADVOGADO(A))

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000765-66.2017.8.11.0004 Promovente: KAREN KATNA 

ARAUJO DOS SANTOS Promovido: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA e MOTOGARÇAS - COMERCIO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte autora, aduzindo que a sentença foi 

omissa e contraditória aos documentos dos autos, visto que, foi julgada 

extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão da incompetência do 

juízo para executar os créditos em face de empresa Motogarças, a qual 

se encontra em processo de recuperação judicial, todavia, a penhora 

ocorreu antes da decretação de sua recuperação judicial; outrossim, 

erroneamente ocorreu o bloqueio de valores da empresa Consórcio 

Nacional Honda e não houve pronunciamento deste juízo quanto a este 

fato. A parte reclamada Consorcio Nacional Honda também opôs 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando existência de omissão na 

sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) Que houve 

contradição uma vez que, ocorreu constrição de valores de sua conta 

bancária, porém, a execução somente seguiu contra a empresa 

motogarças pois, a reclamada Consorcio Nacional Honda entabulou 

acordo o qual foi homologado por este juízo. Ambos, os embargos foram 

interpostos no prazo legal. É o breve relato. Decido. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração opostos pela parte autora não encontram 

guarida. Isso porque, verifica-se que almeja reexame de matérias as quais 

já foram apreciadas pela sentença objurgada. Assim, não se justifica seu 

acolhimento, de modo que, merece ser rejeitado. Por outro lado, da análise 

dos embargos opostos pela parte reclamada, entendo que os embargos 

de declaração encontram guarida. Nesse contexto, verifica-se que a 

sentença embargada foi omissa quanto ao fato de ter sido bloqueado 

erroneamente valores da reclamada Consorcio Nacional Honda. Com 

efeito, foi entabulado acordo entre a mesma e a parte autora e 

homologado, ademais, conforme de depreende dos autos, o pedido de 

execução foi feito somente em desfavor da reclamada Motogarças, de 

modo que, o pedido de desbloqueio dos valores da reclamada Consórcio 

Nacional Honda deve ser acolhido. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

CONHEÇO o presente Embargos de Declaração opostos pela Reclamada 

Consórcio Nacional Honda e os ACOLHO, incluindo no dispositivo da 

sentença: DETERMINO a liberação dos valores constritos em nome da 

reclamada CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, uma vez que, não é parte 

integrante do polo passivo da presente execução. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010804-08.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES SANTANA VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IOCHIDA & UENO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA OAB - SP329082 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010804-08.2014.8.11.0004 Promovente: HERMES SANTANA 

VILELA Promovido: IOCHIDA & UENO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 

- ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamada IOCHIDA & UENO 

COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME, alegando a existência de 

OMISSÃO, visto que, os embargos de declaração opostos anteriormente 

foram denegados, todavia, deixou de analisar os fundamentos lançados 

nos autos pelas manifestações trazidas pela parte, e ainda, julgou 

improcedente os embargos à execução, sem a devida fundamentação. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 
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porque, a teor do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do 

CPC, caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão quando o 

decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela 

parte ou sobre um deles. Ainda, o referido vício é observado quando o 

Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha 

sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o 

julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata 

interpretação sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na 

incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo 

interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação 

adotada no julgado. Da análise do recurso, verifica-se que merece ser 

rejeitado, pois almeja reexame de matérias as quais já foram apreciadas 

pela sentença objurgada. Com efeito, a sentença foi devidamente 

fundamentada, embasada nos motivos suficientes para o livre 

convencimento do Juízo, sendo certo que os argumentos do réu não 

foram acolhidos. Portanto, não verificada a obscuridade aventada, os 

presentes embargos devem ser rejeitados. O reexame dos fatos e 

argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto deste recurso, uma 

vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, sem demonstração 

de contradição, omissão ou obscuridade, não há que se falar em 

acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011290-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EROMAR BARBOSA BELEM OAB - MT0007003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011290-85.2017.8.11.0004 Promovente: JUCELIA FERREIRA 

DOS SANTOS Promovido: CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte reclamada, alegando existência de 

OMISSÃO na sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) que a 

sentença não se manifestou sobre o pedido de litigância de má-fé da parte 

autora. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que 

as razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Com 

efeito, verifico que a Reclamada requereu pedido que não restou 

analisado. Nos autos, a reclamada não demonstrou a lide temerária da 

parte autora, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, incluindo no dispositivo da sentença 

prolatada: A) SUGIRO improcedência do pedido de litigância de má-fé. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-17.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. DE SOUSA BARROS & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA GABRIELA RODRIGUES ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001488-17.2019.8.11.0004 Promovente: S. DE SOUSA BARROS 

& CIA LTDA - ME Promovido: ANDRESSA GABRIELA RODRIGUES ROCHA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, e apesar da parte autora ser devidamente intimada para 

cumprir determinação contida no Enunciado 135 do FONAJE, manteve-se 

inerte. De modo que não realizado nenhuma atividade, incide no abandono 

e consequentemente na extinção. E não havendo nenhuma manifestação, 

entendo que deve ser aplicado seu abandono. Neste sentido: APELAÇÃO. 

EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. 

APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO AO 

FEITO EXECUTIVO. 1. As hipóteses de extinção da execução não estão 

restritas ao rol do art. 924 do CPC, podendo ser acrescentada, 

subsidiariamente, as regras do processo de conhecimento. 2. Realizada a 

intimação pessoal da exequente e de seu procurador para dar 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção, constatada a inércia da 

parte mostra-se escorreita a extinção do processo sem resolução do 

mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 

00797327120118090049, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de 

Julgamento: 28/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

28/03/2019) Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002277-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUHAILA ABDER RAHIM MOHAMMD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002277-84.2017.8.11.0004 Promovente: E B MORAES E SILVA 

E CIA LTDA - EPP Promovido: SUHAILA ABDER RAHIM MOHAMMD Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 
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preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora após ser 

intimada para promover o andamento do feito (ID 24805145) se manteve 

inerte, de forma que incide no abandono e consequentemente na extinção. 

Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA 

CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do 

abandono da causa – Exequente que, apesar de intimado pessoalmente a 

dar andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso em que a extinção foi 

requerida pelo executado – Sentença mantida. Recurso não provido. 

(TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 1001222-76.2017.8.26.0426, 

Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 10/07/2019, 11ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, 

compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011330-72.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAGUBERTO PEREIRA DE BRITO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011330-72.2014.8.11.0004 Promovente: DAGUBERTO PEREIRA 

DE BRITO E CIA LTDA - ME Promovido: WANDERSON ALVES DA SILVA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, os reclamantes após serem 

intimados para promover o andamento do feito conforme despacho ID 

21934372 se manteve inerte, de forma que incide no abandono e 

consequentemente na extinção. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO 

– Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, III, do CPC, em razão do abandono da causa – Exequente que, apesar 

de intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, quedou-se inerte – 

Caso em que a extinção foi requerida pelo executado – Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 

1001222-76.2017.8.26.0426, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001616-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERLLEA SOUZA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001616-37.2019.8.11.0004 Promovente: ROSELI SILVA & CIA 

LTDA - ME Promovido: HERLLEA SOUZA ALVES Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, os reclamantes após serem 

intimados para promover o andamento do feito conforme despacho ID 
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27073859 se manteve inerte, de forma que incide no abandono e 

consequentemente na extinção. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO 

– Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, III, do CPC, em razão do abandono da causa – Exequente que, apesar 

de intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, quedou-se inerte – 

Caso em que a extinção foi requerida pelo executado – Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 

1001222-76.2017.8.26.0426, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002229-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA SUZE FAUSTINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002229-28.2017.8.11.0004 Promovente: ATREVIDINHA 

CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP Promovido: JANAINA SUZE 

FAUSTINO DA SILVA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, os reclamantes após serem 

intimados para promover o andamento do feito conforme despacho ID 

24749064 se manteve inerte, de forma que incide no abandono e 

consequentemente na extinção. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO 

– Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, III, do CPC, em razão do abandono da causa – Exequente que, apesar 

de intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, quedou-se inerte – 

Caso em que a extinção foi requerida pelo executado – Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 

1001222-76.2017.8.26.0426, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001222-30.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA NERES SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001222-30.2019.8.11.0004 Polo Ativo: E S DE SOUZA - OTICA - 

ME Polo Passivo: LAURA NERES SANTOS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por E S DE SOUZA - OTICA - ME 

em desfavor de LAURA NERES SANTOS. Compulsando os autos, 

verifica-se que apesar de devidamente intimada para se manifestar e dar 

prosseguimento ao feito (ID 25869896), houve o decurso do prazo in albis 

sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retro citado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-54.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. DE SOUSA BARROS & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHENINFFER LOPES CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001492-54.2019.8.11.0004 Polo Ativo: S. DE SOUSA BARROS 

& CIA LTDA - ME Polo Passivo: JHENINFFER LOPES CARVALHO Vistos, 
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etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por S. DE 

SOUSA BARROS & CIA LTDA - ME em desfavor de JHENINFFER LOPES 

CARVALHO. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de 

devidamente intimada para se manifestar e dar prosseguimento ao feito (ID 

24519448), houve o decurso do prazo in albis sem que a parte autora se 

manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo 

que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo retro citado, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001904-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARDOSO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001904-19.2018.8.11.0004 Polo Ativo: CENTRO EDUCACIONAL 

PRESBITERIANO Polo Passivo: IVAN CARDOSO DE SOUZA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por CENTRO 

EDUCACIONAL PRESBITERIANO em desfavor de IVAN CARDOSO DE 

SOUZA. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente 

intimada para se manifestar e dar prosseguimento ao feito (ID 18022430), 

houve o decurso do prazo in albis sem que a parte autora se 

manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo 

que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo retro citado, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000735-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDE VIEIRA ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MIRANDA PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000735-60.2019.8.11.0004 Polo Ativo: RENILDE VIEIRA ROCHA 

Polo Passivo: THIAGO MIRANDA PINHEIRO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por RENILDE VIEIRA ROCHA em 

desfavor de THIAGO MIRANDA PINHEIRO. Compulsando os autos, 

verifica-se que apesar de devidamente intimada para se manifestar e dar 

prosseguimento ao feito, houve o decurso do prazo in albis sem que a 

parte autora se manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma 

manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de 

acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se 

o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do 

presente processo permite a extinção com fundamento no dispositivo retro 

citado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de 

Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-45.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBRAHIM AHMAD FAYAD (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001124-45.2019.8.11.0004 Polo Ativo: CENTRO EDUCACIONAL 

PRESBITERIANO Polo Passivo: EBRAHIM AHMAD FAYAD Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por CENTRO 

EDUCACIONAL PRESBITERIANO em desfavor de EBRAHIM AHMAD 

FAYAD. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente 

intimada para se manifestar e dar prosseguimento ao feito (ID 24378858), 

houve o decurso do prazo in albis sem que a parte autora se 

manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo 

que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo retro citado, ante a 
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inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010332-70.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SEVERINO DE ASSIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LIDIA NERIS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010332-70.2015.8.11.0004 Polo Ativo: CLAUDIA SEVERINO DE 

ASSIS Polo Passivo: ANA LIDIA NERIS RODRIGUES Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por CLAUDIA 

SEVERINO DE ASSIS em desfavor de ANA LIDIA NERIS RODRIGUES. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não foi intimada 

para se manifestar e dar prosseguimento ao feito por não ter atualizado o 

seu endereço neste juizado. Verifica-se, ainda, que houve o decurso do 

prazo de 30 dias sem que se manifestasse nos autos. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retro citado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011411-84.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIBETE NERIS ALVES OAB - MT18388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CAETANO DE MORAES (EXECUTADO)

SEBASTIAO ALDO DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011411-84.2015.8.11.0004 Polo Ativo: ROSANA ALVES DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: SEBASTIAO ALDO DE SOUZA SILVA e CARLOS 

CAETANO DE MORAES Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

movida por ROSANA ALVES DE OLIVEIRA em desfavor de SEBASTIAO 

ALDO DE SOUZA SILVA e CARLOS CAETANO DE MORAES. Compulsando 

os autos, verifica-se que apesar de devidamente intimada para se 

manifestar e dar prosseguimento ao feito (ID 17540334), houve o decurso 

do prazo in albis sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não 

havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu 

abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retro citado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012302-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA CARVALHO FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARIA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012302-71.2016.8.11.0004 Polo Ativo: PAMELLA CARVALHO 

FONSECA Polo Passivo: LUCIANA MARIA DA CONCEICAO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por PAMELLA 

CARVALHO FONSECA em desfavor de LUCIANA MARIA DA CONCEICAO. 

Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente intimada 

para se manifestar e dar prosseguimento ao feito (ID 15933346), houve o 

decurso do prazo in albis sem que a parte autora se manifestasse nos 

autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser 

aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) 

Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo retro citado, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011815-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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SANDIS AUGUSTO FIGUEIREDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BRAZ REZENDE 04769809174 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011815-04.2016.8.11.0004 Polo Ativo: SANDIS AUGUSTO 

FIGUEIREDO DE SOUSA Polo Passivo: GUSTAVO BRAZ REZENDE 

04769809174 Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

movida por SANDIS AUGUSTO FIGUEIREDO DE SOUSA em desfavor de 

GUSTAVO BRAZ REZENDE 04769809174. Compulsando os autos, 

verifica-se que apesar de devidamente intimada para se manifestar e dar 

prosseguimento ao feito (ID 24613703), houve o decurso do prazo in albis 

sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retro citado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002072-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE SOUZA SIDONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002072-21.2018.8.11.0004 Polo Ativo: CENTRO EDUCACIONAL 

PRESBITERIANO Polo Passivo: MARCIO DE SOUZA SIDONI Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por CENTRO 

EDUCACIONAL PRESBITERIANO em desfavor de MARCIO DE SOUZA 

SIDONI. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente 

intimada para se manifestar e dar prosseguimento ao feito (ID 24378870), 

houve o decurso do prazo in albis sem que a parte autora se 

manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo 

que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo retro citado, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020002-35.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MARTINS FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8020002-35.2015.8.11.0004 Polo Ativo: FABIANO MARTINS 

FARIAS Polo Passivo: L L CONSTRUTORA LTDA - ME Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por FABIANO 

MARTINS FARIAS em desfavor de L L CONSTRUTORA LTDA - ME. 

Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente intimada 

para se manifestar e dar prosseguimento ao feito (ID 22185591), houve o 

decurso do prazo in albis sem que a parte autora se manifestasse nos 

autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser 

aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) 

Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo retro citado, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-54.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

T GARCIA DE QUEIROZ EIRELI - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BISPO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001395-54.2019.8.11.0004 Polo Ativo: T GARCIA DE QUEIROZ 
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EIRELI - ME Polo Passivo: NELSON BISPO SOARES Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, verifico a existência de vício 

que obste o regular prosseguimento do feito, tendo em vista que, o autor 

não demonstrou na petição inicial os fatos que embasam sua pretensão. 

Segundo se extrai dos autos, a parte reclamante não demonstrou a origem 

da dívida a qual baseia a sua pretensão. Desta feita, é cediço que em se 

tratando de cheques que não estão sendo cobrados por meio da ação de 

enriquecimento ilícito (art. 61 da lei 7.357/85), mas sim, por ação de 

cobrança (art. 62 da lei 7.357/85), é imprescindível a demonstração da 

causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza 

cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal 

ação deve ser "fundada na relação causal". Na hipótese dos autos, não 

se comprovou a causa debendi da dívida ilustrada pelo título prescrito. 

Inexistindo, portanto, prova quanto à existência da relação jurídica vigente 

entre as partes no período da cobrança pretendida. Assim, temos que a 

demonstração da relação causal, é indispensável para o regular 

prosseguimento do feito. Dispõem os artigos 320 e 321 do CPC: Art. 320. 

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Compulsados os autos, tem-se que a parte autora foi 

intimada para apresentar os fatos que embasem sua pretensão, conforme 

ID 24893106. Apesar da determinação, não o fez. Importante ressaltar que 

é ônus da parte autora a correta instrução do processo, acostando os 

documentos e as informações indispensáveis para o processamento da 

causa. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUES 

PRESCRITOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE 

INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que 

o nome atribuído à ação é irrelevante para a aferição da sua natureza 

jurídica, que tem a sua definição com base no pedido e na causa de pedir. 

2. Não tendo o autor apresentado nenhuma fundamentação (causa de 

pedir) acerca do negócio que deu origem ao título prescrito, requisito 

essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a 

improcedência da ação de cobrança. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 778247 RJ 2015/0226095-8, Relator: 

Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2016, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2016) Portanto, o indeferimento da 

petição inicial é a medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO o indeferimento da inicial, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, 

parágrafo único, c/c art. 485, I ambos do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001391-17.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

T GARCIA DE QUEIROZ EIRELI - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO GONCALVES ODILON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001391-17.2019.8.11.0004 Polo Ativo: T GARCIA DE QUEIROZ 

EIRELI - ME Polo Passivo: FLAVIO GONCALVES ODILON Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, verifico a existência de vício 

que obste o regular prosseguimento do feito, tendo em vista que, o autor 

não demonstrou na petição inicial os fatos que embasam sua pretensão. 

Segundo se extrai dos autos, a parte reclamante não demonstrou a origem 

da dívida a qual baseia a sua pretensão. Desta feita, é cediço que em se 

tratando de cheques que não estão sendo cobrados por meio da ação de 

enriquecimento ilícito (art. 61 da lei 7.357/85), mas sim, por ação de 

cobrança (art. 62 da lei 7.357/85), é imprescindível a demonstração da 

causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza 

cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal 

ação deve ser "fundada na relação causal". Na hipótese, não se 

comprovou a causa debendi da dívida ilustrada pelo título prescrito. 

Inexistindo, portanto, prova quanto à existência da relação jurídica vigente 

entre as partes no período da cobrança pretendida. Assim, temos que a 

demonstração da relação causal, in casu, é indispensável para o regular 

prosseguimento do feito. Dispõem os artigos 320 e 321 do CPC: Art. 320. 

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Compulsados os autos, tem-se que a parte autora foi 

intimada para apresentar os fatos que embasem sua pretensão, conforme 

ID 24893084. Apesar da determinação, não o fez. Importante ressaltar que 

é ônus da parte autora a correta instrução do processo, acostando os 

documentos e as informações indispensáveis para o processamento da 

causa. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUES 

PRESCRITOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE 

INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que 

o nome atribuído à ação é irrelevante para a aferição da sua natureza 

jurídica, que tem a sua definição com base no pedido e na causa de pedir. 

2. Não tendo o autor apresentado nenhuma fundamentação (causa de 

pedir) acerca do negócio que deu origem ao título prescrito, requisito 

essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a 

improcedência da ação de cobrança. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 778247 RJ 2015/0226095-8, Relator: 

Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2016, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2016) Portanto, o indeferimento da 

petição inicial é a medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO o indeferimento da inicial, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, 

parágrafo único, c/c art. 485, I ambos do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA GUIMARAES DA SILVA LOURENCO (REQUERENTE)

LAURENICE GUIMARAES DAS NEVES (REQUERENTE)

MARIA ABADIA GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

VALMIRA GUIMARAES DA NEVES (REQUERENTE)

VERA LUCIA GUIMARAES DAS NEVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 1000775-76.2018.8.11.0004 Polo Ativo: JESUINA GUIMARAES 

DA SILVA LOURENCO, VERA LUCIA GUIMARAES DAS NEVES SILVA, 

LAURENICE GUIMARAES DAS NEVES, MARIA ABADIA GUIMARAES DA 
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SILVA, VALMIRA GUIMARAES DA NEVES Polo Passivo: SEGURADORA 

LÍDER Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Antes 

de adentrar no mérito, necessário analisar as causas preliminares do 

presente processo. Verifica-se que a parte reclamada arguiu preliminar de 

ausência de interesse de agir sob o fundamento de que as partes autoras 

não teriam efetuado o requerimento administrativo, assim, não há 

pretensão resistida, de modo que, deve a presente demanda ser extinta 

sem resolução de mérito. Com efeito, denota-se dos autos que não há 

indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a 

Seguradora reclamada. Nesse contexto, caracterizada está a falta de 

interesse de agir pois, não há pretensão resistida a justificar a propositura 

da presente demanda. Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal 

expresso no julgamento dos recursos extraordinários nº 839.314 e 

824.704. Contudo, salienta-se que, a ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. A propósito: 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - GRAU DE INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL- CORREÇÃO MONETÁRIA 

- TERMO INICIAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos 

Recursos Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, entendeu que nas ações 

de cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão resistida e 

necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o prévio 

requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento das 

vias administrativas. É devida a indenização do seguro DPVAT após 

comprovação do grau de invalidez do segurado. (...) (TJ-MG - AC: 

10000190323592001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 

11/06/0019, Data de Publicação: 14/06/2019) Oportuno ressaltar, que a 

negativa de um dos herdeiros a integrar o polo ativo para fins de 

requerimento administrativo, não é justificativa para o não cumprimento de 

tal requisito, uma vez que, há meios judiciais para suprir tal falta, a 

exemplo da denominada ação de suprimento de manifestação de vontade. 

Portanto, ante a falta de prévio requerimento administrativo, deve ser 

reconhecida a ausência de interesse processual para cobrança judicial do 

seguro DPVAT e, consequentemente, o processo deve ser extinto sem 

resolução de mérito. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, RECONHEÇO a 

ausência de interesse processual e SUGIRO EXTINÇÃO DO PRESENTE 

FEITO, sem analise de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011851-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011851-46.2016.8.11.0004 Polo Ativo: BANCO BRADESCO Polo 

Passivo: RICARDO GOMES DE ALMEIDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por BANCO BRADESCO em 

desfavor de RICARDO GOMES DE ALMEIDA. Compulsando os autos, 

verifica-se que apesar de devidamente intimada para se manifestar e dar 

prosseguimento ao feito (ID 24299183), houve o decurso do prazo in albis 

sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retro citado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIRENE PEREIRA HORA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA MARIA GOMES OAB - SP0127349A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001522-26.2018.8.11.0004 Polo Ativo: CIRENE PEREIRA HORA 

Polo Passivo: CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 

33841750850 Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA, 

onde, em síntese afirma a parte autora que recebeu uma ligação da 

reclamada, acerca da correção de grafia de seu nome em uma lista 

telefônica. Afirma que foi avisada que não haveria custo, todavia, a 

reclamada passou a cobrá-la no valor de R$ 12 parcelas de R$ 498,00 

(quatrocentos e noventa e oito reais). Motivo pelo qual requer seja 

reconhecida a nulidade da contratação, bem como, declarada a 

inexistência do contrato. Em sua manifestação a parte reclamada informou 

que houve o cancelamento do contrato, uma vez que, a reclamante já 

havia solicitado anteriormente. Afirma que procedeu a baixa no sistema 

financeiro junto às instituições bancárias e ao departamento de cobrança. 

Nesse contexto, verifica-se que houve perda superveniente do objeto da 

presente demanda, tendo em vista que os pedidos da parte autora 

limitam-se a declaração de inexistência e nulidade do contrato e este já foi 

cancelado sem qualquer ônus à parte autora. Nesse contexto, deve a 

ação ser extinta sem resolução de mérito, ante a perda do interesse 

processual. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ? OBRIGAÇÃO DE FAZER 

PRETENDIDA ? CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO COMUNICADO ? PERDA 

DO OBJETO ? FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. O extinguirá o processo sem julgamento do 

mérito, quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse 

processual (art. 485, VI do Código de Processo Civil). 2. O objeto da 

presente ação é apenas a condenação da ré na obrigação de fazer, de 

cancelar o plano de saúde celebrado pela autora, ora recorrida, pois 

conforme dito na petição inicial a consumidora formulou esse pedido 

administrativamente em 02/05/17, mas não foi atendida. 3. Em sua defesa, 

a ré afirmou a perda do objeto da ação, porque já teria efetuado tal 

cancelamento no dia seguinte ao da solicitação da autora (03/05/17), 

inclusive tendo lhe restituído quantia em dinheiro. (...) Entendo que merece 
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reforma a sentença para extinguir o feito, sem julgamento de mérito, ante a 

ausência de interesse processual da autora, em virtude da perda do 

objeto. De fato, como já operado o cancelamento do contrato pela 

requerida, que era a única pretensão da requerente, não mais subsiste 

seu interesse processual. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para 

reformar a sentença e extinguir o processo, sem julgamento de mérito, 

pela ausência de interesse processual (art. 485, VI do CPC). 7. Decisão 

proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como 

acórdão. 8. Nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, sem condenação em 

custas e honorários advocatícios. (TJ-DF 07047364920178070003 DF 

0704736-49.2017.8.07.0003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 10/10/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2017 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, VI do CPC, ante a perda de interesse processual. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001525-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR ARAUJO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA BOTELHO DE CARVALHO OAB - GO25241 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDARTA STACIARINI ROCHA OAB - GO20630 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001525-44.2019.8.11.0004 Polo Ativo: CLEOMAR ARAUJO 

MOTA Polo Passivo: ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE 

IMPORTÂNCIAS PAGAS, onde pugna a parte autora pela devolução de 

valores pagos em contrato de financiamento realizado. Destarte, toda 

petição inicial, deve indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, 

inciso III, e 319, inciso V, do CPC), o qual representa o valor econômico da 

pretensão formulada conforme os critérios estabelecidos no art. 292 CPC. 

Assim, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC, “na ação em que tiver 

por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico”, o valor da causa 

corresponderá ao valor da pretensão resistida. Ainda, nos termos do 

inciso VI do mesmo dispositivo, “na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles” No 

caso em questão, nota-se que a parte promovente postula a rescisão de 

contrato de financiamento de bem imóvel com preço médio de R$ 

60.847,20 (sessenta mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte 

centavos), no entanto, atribui ao valor da causa à quantia de R$ 22.194,19 

(vinte e dois mil, cento e noventa e quatro reais e dezenove centavos). 

Portanto, não coincidindo o valor da causa com a pretensão econômica 

deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o valor da 

causa deve ser retificado para a quantia de R$ 60.847,20 (sessenta mil, 

oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos). Com efeito, é visível 

a incompetência deste juízo ante a superação do valor de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Pacifico é o entendimento jurisprudencial: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESCISÃO 

CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SUPERAÇÃO DO VALOR DE 

ALÇADA DO JUIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 

ANULADA. Conforme dispõe o artigo 292, II, do CPC, o valor da causa 

deve corresponder ao do contrato quando debater a existência, validade, 

cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico. Isso porque, na 

hipótese de procedência da pretensão, a parte autora se libera de 

obrigação atrelada ao contrato, sendo este o proveito econômico 

discutido. No caso em comento, o valor do contrato (#1) supera a alçada 

dos juizados especiais, impondo-se, portanto, a cassação da sentença 

proferida, para extinguir o feito sem resolução de mérito, ante a 

incompetência absoluta do juízo, visando que a demanda seja apreciada 

pelo Juízo comum. Recurso conhecido e provido para, acolhendo a 

preliminar de incompetência em razão do valor da causa, cassar a 

sentença proferida e encaminhar o feito ao Juízo comum. (TJ-AP - RI: 

00134051820188030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, 

Data de Julgamento: 14/02/2019, Turma recursal) Nessa esteira, a 

reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 3º, inciso I, c/c art. 15 ambos da lei nº 9.099/95. Como 

se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO sem análise de mérito, nos 

termos dos artigos 3º, inciso I, c/c art. 15 ambos da lei nº 9.099/95, ante a 

superação do valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FREITAS RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

KASSIA REJANE DA SILVA MAIA OAB - MT25467/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES OAB - MT20056/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCELINO SOUZA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001555-79.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JOSE FREITAS RIBEIRO 

Polo Passivo: ARCELINO SOUZA FILHO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde suscita a 

reclamante que é credora do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em 

decorrência das cártulas de cheque em anexo. Motivo pelo qual requer a 

condenação da requerida ao pagamento de R$ 14.269,50 (quatorze mil 

duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), que 

corresponde ao valor do cheque atualizado. Registra-se a revelia da parte 

promovida. Pois bem. É cediço que em se tratando de cheques que não 

estão sendo cobrados por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 61 

da lei 7.357/85), mas sim, por ação de cobrança (art. 62 da lei 7.357/85), é 

imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o 

cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo 

legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal". 

Destarte, denota-se dos autos que a autora não se desincumbiu do ônus 

que lhe competia, visto que, não logrou êxito em demonstrar o fato 

constitutivo de seu direito, sequer precisando, na inicial, as circunstâncias 

em que recebeu o título. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

CHEQUE PRESCRITO. PERDA DA ABSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. INTELIGÊNCIA DO ART. 62 DA LEI 

DO CHEQUE (LEI N.º 7.357/85). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
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1. A prescrição do cheque importa não só na perda de sua executividade 

como também na perda das características inerentes aos títulos de 

crédito, dentre elas, a abstração, motivo pelo qual caberá ao credor na 

cobrança do título prescrito demonstrar a origem da dívida, a inadimplência 

do devedor etc., conforme previsão do art. 62 da Lei do Cheque. 2. 

Recurso conhecido e não provido. (TJ-RR - AC: 0030148001156 

0030.14.800115-6, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 03/10/2017, p. 

21) Portanto, configura-se a carência de ação da parte credora, em razão 

da ausência de interesse processual da parte autora para propor ação de 

cobrança com fundamento no título executivo prescrito, do qual não 

comprova a origem da dívida. A extinção do processo, sem resolução do 

mérito, é a medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

RECONHEÇO a ausência de interesse processual, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PRESENTE FEITO, sem analise de mérito, nos termos do artigo 485, VI 

do CPC. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-17.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THARLES DHULIANO SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO LOPES FERREIRA OAB - MG61572 (ADVOGADO(A))

ALBERTO PONTES FILHO OAB - MG24915 (ADVOGADO(A))

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001682-17.2019.8.11.0004 Polo Ativo: THARLES DHULIANO 

SILVA OLIVEIRA Polo Passivo: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, onde pugna a parte autora pela devolução de valores pagos em 

contrato de consórcio realizado. Destarte, toda petição inicial, deve indicar 

precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, inciso V, do 

CPC), o qual representa o valor econômico da pretensão formulada 

conforme os critérios estabelecidos no art. 292 CPC. Assim, nos termos 

do artigo 292, inciso II, do CPC, “na ação em que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou rescisão de ato jurídico”, o valor da causa corresponderá ao 

valor da pretensão resistida. Ainda, nos termos do inciso VI do mesmo 

dispositivo, “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles” No caso em questão, 

nota-se que a parte promovente postula a rescisão de contrato de 

financiamento de bem móvel com preço médio de R$ 36.100,00 (trinta e 

seis mil e cem reais). Outrossim, pleiteia a indenização por danos morais 

no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no entanto, atribui ao valor da 

causa à quantia de R$ 20.158,64 (vinte mil cento e cinquenta e oito reais e 

sessenta e quatro centavos). Portanto, não coincidindo o valor da causa 

com a pretensão econômica deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, 

§ 3º, do CPC, o valor da causa deve ser retificado para a quantia de R$ 

51.100,00 (cinquenta e um mil e cem reais). Com efeito, é visível a 

incompetência deste juízo ante a superação do valor de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Pacifico é o entendimento jurisprudencial: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESCISÃO 

CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SUPERAÇÃO DO VALOR DE 

ALÇADA DO JUIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 

ANULADA. Conforme dispõe o artigo 292, II, do CPC, o valor da causa 

deve corresponder ao do contrato quando debater a existência, validade, 

cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico. Isso porque, na 

hipótese de procedência da pretensão, a parte autora se libera de 

obrigação atrelada ao contrato, sendo este o proveito econômico 

discutido. No caso em comento, o valor do contrato (#1) supera a alçada 

dos juizados especiais, impondo-se, portanto, a cassação da sentença 

proferida, para extinguir o feito sem resolução de mérito, ante a 

incompetência absoluta do juízo, visando que a demanda seja apreciada 

pelo Juízo comum. Recurso conhecido e provido para, acolhendo a 

preliminar de incompetência em razão do valor da causa, cassar a 

sentença proferida e encaminhar o feito ao Juízo comum. (TJ-AP - RI: 

00134051820188030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, 

Data de Julgamento: 14/02/2019, Turma recursal) RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IDENTIFICAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. SOMA DOS PEDIDOS. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Se desde logo 

é possível estimar um valor, ainda que mínimo, para o benefício requerido 

na demanda, a fixação do valor da causa deve corresponder a essa 

quantia. Precedentes. 3. De acordo com a iterativa jurisprudência desta 

Corte, quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de 

danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua 

quantificação, ele deve integrar o valor da causa. 4. O Código de 

Processo Civil de 2015 estabelece que o valor da causa, nas ações 

indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor 

pretendido. 5. Na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado 

com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos 

pedidos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1698665 

SP 2014/0048451-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 30/04/2018) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 3º, 

inciso I, c/c art. 15 ambos da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que 

nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO sem análise de mérito, nos termos dos artigos 3º, inciso I, c/c 

art. 15 ambos da lei nº 9.099/95, ante a superação do valor de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001891-83.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A B C LEAL E SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DE SOUZA ALEXANDRE 35309970134 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001891-83.2019.8.11.0004 Polo Ativo: A B C LEAL E SILVA - 

ME Polo Passivo: SONIA MARIA DE SOUZA ALEXANDRE 35309970134 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde suscita a 

reclamante que é credora do valor de R$ 1.934,35 (mil novecentos e trinta 
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e quatro reais e trinta e cinco centavos), em decorrência das cártulas de 

cheque em anexo. Motivo pelo qual requer a condenação da requerida ao 

pagamento de R$3.354,78 (três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e 

setenta e oito centavos), que corresponde ao valor do cheque atualizado. 

Em sede de contestação, aduz a reclamada que o autor não comprovou a 

origem da dívida que alega ter com a reclamada, ressaltando que não 

basta anexar os cheques sem apresentar indícios de prova que 

comprovem e justifiquem a existência da aludida dívida. Pois bem. É cediço 

que em se tratando de cheques que não estão sendo cobrados por meio 

da ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da lei 7.357/85), mas sim, por 

ação de cobrança (art. 62 da lei 7.357/85), é imprescindível a 

demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu 

sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao 

afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal". Destarte, 

denota-se dos autos que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe 

competia, visto que, não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de 

seu direito, sequer precisando, na inicial, as circunstâncias em que 

recebeu o título. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

CHEQUE PRESCRITO. PERDA DA ABSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. INTELIGÊNCIA DO ART. 62 DA LEI 

DO CHEQUE (LEI N.º 7.357/85). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

1. A prescrição do cheque importa não só na perda de sua executividade 

como também na perda das características inerentes aos títulos de 

crédito, dentre elas, a abstração, motivo pelo qual caberá ao credor na 

cobrança do título prescrito demonstrar a origem da dívida, a inadimplência 

do devedor etc., conforme previsão do art. 62 da Lei do Cheque. 2. 

Recurso conhecido e não provido. (TJ-RR - AC: 0030148001156 

0030.14.800115-6, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 03/10/2017, p. 

21) Portanto, configura-se a carência de ação da parte credora, em razão 

da ausência de interesse processual da parte autora para propor ação de 

cobrança com fundamento no título executivo prescrito, do qual não 

comprova a origem da dívida. A extinção do processo, sem resolução do 

mérito, é a medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

RECONHEÇO a ausência de interesse processual, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PRESENTE FEITO, sem analise de mérito, nos termos do artigo 485, VI 

do CPC. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002173-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELA FERNANDA HAAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002173-24.2019.8.11.0004 Polo Ativo: MICHELA FERNANDA 

HAAB Polo Passivo: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, pugnando a autora 

pela indenização em razão de ter a reclamada construído tubulação de 

esgoto passando por seu imóvel, o que teria acarretado a sua 

desvalorização. Com efeito, é visível a incompetência deste juízo ante a 

necessidade de perícia técnica. A competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo 

juiz, se for o caso, no entanto, a empresa reclamada pleiteia em preliminar 

a incompetência absoluta. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo 

Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode 

ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente 

de exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro 

é preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a 

discussão é no âmbito cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada 

necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia técnica), que 

envolve a verificação acerca da técnica utilizada para a construção da 

tubulação, bem como, o local em que foi construída e se realmente houve 

a desvalorização do imóvel. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VAZAMENTO. AUSÊNCIA DE 

CLAREZA QUANTO À ORIGEM DO PROBLEMA, SE DECORRENTE DE 

FALHA NA CONSTRUÇÃO OU DE SOBRECARGA DO SISTEMA DE 

TUBULAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006423768, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 29/06/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71006423768 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 

29/06/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 05/07/2017) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de 

prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o 

procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum 

prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias, 

onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade de justiça. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO sem 

análise de mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, 

ante a necessidade de perícia técnica. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002041-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE SILVA CABRAL OAB - GO37112 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002041-64.2019.8.11.0004 Polo Ativo: SEBASTIAO ALVES DA 

SILVA Polo Passivo: INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS 

EDUCACIONAIS LTDA e INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO 

LTDA - ME Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). O presente 

processo foi iniciado mediante vestibular subscrita por advogado(a) 

devidamente habilitado(a), apesar de não ultrapassar o limite de 20 

salários mínimos. Seguindo a concatenação de atos previstos na lei 

9.099/1995, aprazou-se audiência de conciliação, tendo a parte autora 

comparecido desacompanhada do (a) profissional que a representa. Uma 

análise menos aprofundada levaria à simples conclusão de que não há se 

falar em contumácia diante do que dispõe o enunciado 36 do FONAJE, 

entretanto o caso vertente contém ingrediente que não autoriza a 

incidência do enunciado em voga. Com efeito, o referido enunciado contém 

sentença que permite concluir que se eventualmente a parte ingressar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 213 de 1067



com demanda cujo conteúdo econômico esteja acima de 20 salários 

mínimos, somente será obrigatória sua representação por profissional 

quando da audiência de instrução do feito, ou na hipótese de pretender 

interpor eventual recurso caso ocorra o julgamento antecipado da lide. 

Diversamente ocorrerá caso o pedido inicial tenha sido formulado por 

advogado e concretizada a exigência prevista no artigo 9º (parte final) da 

Lei 9.099/1995, pois nestas hipóteses torna-se obrigatória a assistência 

nos demais atos, não ficando ao alvedrio da parte escolher as 

solenidades processuais em que será representada pelo seu mandatário. 

De fato, uma vez tendo postulado em nome da parte, deve o profissional 

se fazer presente nas sessões processuais previstas na Lei 9.099/1995, 

já que a parte não possui capacidade postulatória e já se encontra 

devidamente representada. Entendimento mais flexível autorizaria a 

postular no polo ativo do feito dois personagens bem distintos, um 

desprovido de capacidade postulatória e outro devidamente capacitado 

para tanto, realizando entre eles revezamento de atos processuais 

conforme a conveniência de cada um. Realmente, iniciada a demanda por 

advogado devidamente capacitado e seguindo o processo sua marcha em 

decorrência desta específica atuação, compreende este magistrado ser 

vedada à parte autora pessoalmente praticar atos processuais, 

especialmente quando se trata de reclamação que exige a representação 

por meio de advogado por se encontrar acima do teto de 20 salários 

mínimos, ou quando este já for postulante em nome da parte autora. O 

espírito que embebeu o enunciado 36 foi o de mitigar o artigo 9º da Lei 

9.099/1995 até o momento em que o feito reclame instrução, não tendo por 

escopo flexibilizar a referida norma para permitir a atuação simultânea da 

parte e de seu advogado nas causas acima dos indigitados 20 salários 

mínimos. De bom alvitre registrar que tal comportamento tem se tornado 

corriqueiro no âmbito desta comarca, não sendo raras as situações em 

que advogados (vários com escritórios situados em comarcas distantes) 

distribuem numerosas ações em nome das partes, ausentando-se das 

audiências de conciliação, menosprezando este relevante ato que se 

presta a conciliar os litigantes e por fim à rusga promovendo a pacificação 

social, o que fazem por contarem com uma interpretação deturpada do 

enunciado aqui enfocado. Não bastasse isto, uma vez conferido o 

mandato judicial somente é possível a sucessão voluntária do procurador 

mediante observância dos artigos 111 e 112 do CPC, ainda que fosse para 

a parte postular em causa própria, o que certamente não era possível no 

caso vertente. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, afasto no caso vertente 

a incidência do enunciado 36 do FONAJE e sustentado pela inteligência 

extraída dos artigos 9º e 51 (inciso I) da Lei 9.099/1995, ambos 

combinados com os artigos 103, 111 e 112 do CPC, e SUGIRO QUE SEJA 

JULGADO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito. Tendo em vista 

que não houve a efetiva ausência da parte autora à audiência de 

conciliação, mas sim de quem detinha poderes para postular em seu nome, 

deixo de condená-la ao pagamento das custas judiciais, o que faço com 

esteio no § 2º, do artigo 51 da Lei 9.099/1995. Sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002154-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA TORRES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002154-18.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JOAO PEREIRA TORRES 

LIMA Polo Passivo: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, pugnando a autora pelo 

revisão do percentual de juros aplicados no empréstimo realizado com o 

reclamado. Com efeito, é visível a incompetência deste juízo ante a 

necessidade de pericia contábil. A competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo 

juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, 

que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser 

alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de 

exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é 

preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão 

é no cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de 

uma análise crítica mais acurada (perícia contábil), que envolve cálculos 

complexos que dependem de fórmulas matemáticas, não havendo como 

se proceder através de simples cálculos aritméticos, portanto, vejo a total 

incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente 

feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio 

elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor 

complexidade. RECURSO INOMINADO - REVISÃO CONTRATUAL DE 

JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PLANILHA DA 

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EX OFFICIO - PROCESSO EXTINTO - 

RECURSO CONHECIDO. A incompetência absoluta pode ser reconhecida 

de ofício pelo órgão recursal, tendo em vista que se trata de Matéria de 

ordem pública, nos termos do art. 113 e 301, § 4º, do Código de Processo 

Civil. Se para apurar o montante devido, na forma defendida pelo autor, há 

necessidade de realizar perícia contábil, principalmente se este não 

apresentou planilha de cálculo, emerge a complexidade da causa e a 

incompetência do Juizado Especial. RI, 88/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO 

DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

03/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012 AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

JUROS ABUSIVOS. REVISIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA 

COMO SENDO "CAUSA CÍVEL DE MENOR COMPLEXIDADE. ART. 3º DA LEI 

9.099/95. NÃO FIGURA NA ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL A 

CAUSA REFERENTE À REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO, SEJA POR 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA DECORRENTE DA NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL (ART. 3º, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95), SEJA, EM CASO 

CONTRÁRIO, PELA NECESSIDADE DE PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA (ART. 

38, § ÚNICO, MESMA LEI). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004205613, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 10/10/2013) RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE REVISÃO DOS JUROS COBRADOS. 

PRETENSÃO QUE SE CONSTITUI EM AÇÃO REVISIONAL, SOB ALEGAÇÃO 

DE QUE OS ENCARGOS SERIAM ABUSIVOS, BEM COMO DA 

OCORRÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVIL. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE 

CÁLCULOS COMPLEXOS. EXTINÇÃO DO FEITO. Diante da impossibilidade 

de se proferir sentença ilíquida em sede de Juizados Especiais, tanto 

quanto da impossibilidade de realização de perícia técnica, deve ser 

extinto o processo sem resolução de mérito, porquanto a pretensão do 

autor à revisão do contrato depende de realização de cálculo complexo, a 

ser elaborado por perito. Extinguiram o feito, de ofício, sem resolução do 

mérito. (Recurso Cível Nº 71004221735, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

27/06/2013) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO sem análise de mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, ante a necessidade de 

pericia contábil.. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº. 1000083-77.2018.8.11.0004 Polo Ativo: KRIS MACLEITON DE 

PAULA e ADRIANA MARTINS ALVES Polo Passivo: SÃO SALVADOR 

ALIMENTOS S/A-SUPER FRANGO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Reclamada, 

visto que, nos termos do art. 932, III do Código Civil, o empregador é 

responsável civilmente pelos danos que seus empregados ou prepostos 

causarem a terceiros. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS em 

decorrência de acidente de trânsito, onde, em síntese, suscitam as partes 

autoras que no dia 19/12/2017 o primeiro autor trafegava juntamente com 

a segunda autora, pela Rua Egídio Bento, sentido Bairro Centro, com sua 

motocicleta quando foi surpreendido no cruzamento, pelo veículo da 

requerida que trafegava na Rua Manoel Ferreira Luz, o qual o abalroou 

causando o acidente. Afirmam que o veículo passou pelo cruzamento em 

alta velocidade. Ressaltam que em decorrência do acidente sofreram 

lesões corporais, bem como, danos em sua motocicleta. Razão pela qual 

requerem a indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Em sede 

de contestação, afirma a reclamada que não pode ser responsabilizada 

pela reparação civil, uma vez que, o condutor era preposto da WAPE 

TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, empresa de transporte contratada 

pela requerida para fazer o transporte de carga. Afirma ser parte ilegítima 

para figurar no polo passivo da presente demanda. Em audiência de 

instrução, colheu-se o depoimento de uma testemunha das partes autoras, 

que afirmou ter visto o caminhão da empresa reclamada invadir a 

preferencial no cruzamento das ruas, sem observar se havia outro veículo 

trafegando pela via. Pois bem. Em que pese as alegações da reclamada 

acerca da contratação do condutor do veículo por outra empresa, não há 

nos autos qualquer prova que o desvincule da reclamada, assim, esta não 

se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, II do CPC). Nesse 

contexto, nos termos do art. 932, III do Código Civil, a empresa reclamada é 

responsável para fins de reparação civil, haja vista, o preposto estar 

conduzindo o veículo em decorrência de seu trabalho. Conforme se extrai 

dos autos, restou comprovado nos autos que o veículo da reclamada, 

conduzido por seu preposto, passou pelo cruzamento em alta velocidade, 

causando o acidente. Restou comprovado, que o cruzamento de fluxos 

não é sinalizado. Nestes casos, as regras para estabelecer a preferencial 

ocorrem nos termos do art. 29, III, “c” do CTB, in verbis: Art. 29. O trânsito 

de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às 

seguintes normas: III - quando veículos, transitando por fluxos que se 

cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de 

passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, 

aquele que estiver circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que 

estiver circulando por ela; c) nos demais casos, o que vier pela direita do 

condutor; Assim, evidenciou-se que o preposto da Reclamada trafegava 

pela “Rua Manoel Ferreira Luz” e virou em sentido à “Rua Egídio Bento” 

momento em que colidiu com os reclamantes, os quais trafegavam a Rua 

Egídio Bento sentido “Univar - Brinks”. Ainda, dispõe o Código de Transito 

Brasileiro: Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá 

certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários 

da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua 

posição, sua direção e sua velocidade. Art. 44. Ao aproximar-se de 

qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar 

prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que 

possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e 

a veículos que tenham o direito de preferência. Nesse contexto, age com 

imprudência o condutor de veículo que, sem atentar-se para as normas de 

trânsito (arts. 34 e 44 do CTB), invade a via preferencial de tráfego 

acarretando o abalroamento de veículos. Dessa forma, da análise do caso 

concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, 

depreende-se que o veículo conduzido pela parte promovida avançou o 

cruzamento sem respeitar a via preferencial, vindo a colidir com o veículo 

conduzido pelo promovente. Portanto, restou caracterizada a infração de 

trânsito pela parte promovida, ensejando, consequentemente, conduta 

ilícita para efeitos de responsabilidade civil. Dispõe o Código Civil: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. Assim, quem age com dolo ou culpa, seja ela na 

modalidade de negligência, imprudência e imperícia, tem o dever a 

responsabilidade pelo dano causado a outrem. Com base nisso e 

amparado nos elementos fáticos elucidados nos autos, reconheço que a 

parte promovida agiu com culpa na modalidade de imprudência, visto que, 

descumpriu uma regra de trânsito ao invadir a preferencial. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. IMPRUDÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANOS 

CAUSADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA. DEVER DE 

INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. 

MAJORAÇÃO. 1. Age com imprudência o condutor de veículo que, sem 

atentar-se para as normas de trânsito (arts. 34 e 44 do CTB), invade a via 

preferencial de tráfego em desrespeito à faixa de retenção, acarretando o 

abalroamento de veículos que ocasionou prejuízos comprovados à vítima. 

2. Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, 

pressupostos formadores da responsabilidade civil, inafastável se mostra 

a obrigação de indenizar. 3. A dedução em juízo de pretensão não 

contrária à lei, caracteriza exercício regular do direito e ação/recurso e 

não litigância de má-fé, posto ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC. 4. 

Sucumbente a Apelante, impõe-se a majoração dos honorários fixados em 

seus desfavor no 1º Grau. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - APL: 01895324520178090042, Relator: 

DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 15/04/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/04/2019) No caso sub judice, 

evidenciou-se que a conduta do reclamado causou danos a parte autora 

razão pela qual são devidas as reparações pleiteadas pelas mesmas. 

Nesse contexto, entendo que um acidente automobilístico, como no caso 

em tela, que gera diversos ferimentos por uma conduta imprudente do réu, 

inclusive deixando a parte autora com ferimentos e por muitos dias sem 

trabalhar, ultrapassa o mero aborrecimento, sendo passível de 

indenização de ordem moral. Em se tratando do prejuízo moral, insta 

salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 5.000 (cinco mil reais), PARA CADA AUTOR. 3.1 Do Dano Material In 

casu, nota-se que a parte autora alega ter suportado dano material no 

valor de R$ 1.425,67 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e 

sete reais), em decorrência das despesas com o conserto de sua 
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motocicleta e com medicamentos para os ferimentos. Assim, pleiteia a 

reparação destes valores. Analisando as provas e os elementos fáticos 

disponíveis nos autos, verifica-se que a parte autora comprova o valor 

das despesas pois, acostou os orçamentos, bem como, as notas fiscais 

dos medicamentos adquiridos. Portanto, entendo ser cabível a devolução a 

título de dano material, no que tange a quantia de R$ 1.425,67 (mil 

quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete reais). 3.2 Dos 

Lucros Cessantes Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o dano 

material pode ser materializado tanto na modalidade de perdas emergentes 

quanto na modalidade de lucros cessantes. Contudo, independentemente 

da modalidade de dano material, diferentemente do dano moral, este não 

se presume, deve ser integralmente comprovado. Assim, em análise do 

caso, nota-se que a parte promovente alega ter suportado dano material, 

na modalidade lucros cessantes, no valor de R$ 2.677,00 (dois mil 

seiscentos e setenta e sete reais), em decorrência do período em que 

esteve sem trabalhar. Todavia, muito embora tenha o autor comprovado 

que sofreu lesões físicas, em exame das provas disponíveis nos autos, 

não há como ser deferido os lucros cessantes por falta de prova quanto 

ao seu valor. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: A) CONDENAR o 

Reclamado SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A-SUPER FRANGO a pagar a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, PARA CADA AUTOR valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença (362 

STJ). B) CONDENAR o Reclamado SÃO SALVADOR ALIMENTOS 

S/A-SUPER FRANGO a pagar a quantia de R$ 1.425,67 (mil quatrocentos e 

vinte e cinco reais e sessenta e sete reais), a título de danos materiais, 

aos Reclamantes KRIS MACLEITON DE PAULA e ADRIANA MARTINS 

ALVES valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a 

partir do efetivo prejuízo (43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº. 1000434-50.2018.8.11.0004 Polo Ativo: ADILINO CARDOSO DE 

ALMEIDA Polo Passivo: WALDOMIRO FERREIRA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

verifica-se que a parte reclamada arguiu a ocorrência da prescrição, o 

que não pode ser acolhido, uma vez que, a prescrição foi interrompida 

quando houve a citação da parte reclamada no processo de nº 

1000026-59.2018.8.11.0004. Acerca desta temática, pacífico o 

entendimento jurisprudencial: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. 

INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APARENTE LEGITIMIDADE 

PASSIVA. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. RETROATIVIDADE. AÇÃO 

PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. (...). 5. A citação válida é causa 

interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem 

resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante 

(art. 485, II e III, do CPC/2015). Precedentes. 6. Recurso especial não 

provido. (REsp 1.679.199/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.05.2019, DJe 24.05.2019) 

Nesse contexto, denota-se que o transito em julgado do processo 

mencionado se deu em 20/10/2015, nesse contexto, a presente ação foi 

proposta em 15/03/2018, momento em que ainda não havia ocorrido a 

prescrição. Assim, entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS em decorrência de 

acidente de trânsito, onde, em síntese, suscita a parte autora que no dia 

16/08/2013, por volta das 15h08min, aproximadamente, o Requerente 

trafegava pela Rua Presidente Vargas, próximo a loja vitórias modas, 

quando no cruzamento com a Rua Mato Grosso, teve sua motocicleta 

abalroada pela caminhonete do requerido pois, este não respeitou a 

sinalização de pare no cruzamento e ocasionou o acidente. Ressalta que 

em decorrência do acidente sofreu lesões e ao procurar o reclamado para 

reparação dos danos, o mesmo tem se esquivado. Razão pela qual 

requerem a indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Em sede 

de contestação, afirma o reclamado que trafegava pela rua Mato Grosso e 

ao cruzar a rua Presidente Vargas, posto ser essa a preferencial, foi 

surpreendido com uma motocicleta que transitava em alta velocidade, 

conduzida pelo Requerente. Afirma que o Requerente não apresenta 

nenhuma prova de que o acidente resultou da incapacidade permanente 

para o trabalho ou enfermidade incurável. Ressalta que após o acidente 

procurou o autor em sua residência, tendo inclusive levado sexta básica, 

a qual foi rejeitada pela esposa do Requerente, alegando que o seu filho 

não tomava do leite oferecido. Em audiência de instrução, colheu-se o 

depoimento pessoal das partes do processo, bem como, testemunhas da 

parte autora e da parte reclamada. Pois bem. Avançar o sinal de parada 

obrigatória, constitui conduta ilícita na modalidade de infração de trânsito, 

sendo o infrator sujeito as penalidades e medidas administrativas, 

conforme dispõe o artigo 208 do CTB: Art. 208. Avançar o sinal vermelho 

do semáforo ou o de parada obrigatória: Infração - gravíssima; Dessa 

forma, da análise do caso concreto e com base no conjunto fático 

probatório disponível nos autos, depreende-se que o veículo conduzido 

pela parte promovida, avançou o cruzamento sem respeitar o sinal de 

parada obrigatória, vindo a colidir com o veículo conduzido pela parte 

promovente. Nesse contexto, age com imprudência o condutor de veículo 

que, sem atentar-se para as normas de trânsito (arts. 34 e 44 do CTB), 

invade a via preferencial de tráfego acarretando o abalroamento de 

veículos. Portanto, restou caracterizada a infração de trânsito pela parte 

promovida, ensejando, consequentemente, conduta ilícita para efeitos de 

responsabilidade civil. Dispõe o Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Assim, quem age com dolo ou culpa, seja ela na modalidade de 

negligência, imprudência e imperícia, tem o dever a responsabilidade pelo 

dano causado a outrem. Com base nisso e amparado nos elementos 

fáticos elucidados nos autos, reconheço que a parte promovida agiu com 

culpa na modalidade de imprudência, visto que, descumpriu uma regra de 

trânsito ao não respeitar o sinal de parada obrigatória, invadindo a 

preferencial. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. 
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IMPRUDÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANOS CAUSADOS. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. PRESENÇA. DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. Age com imprudência o 

condutor de veículo que, sem atentar-se para as normas de trânsito (arts. 

34 e 44 do CTB), invade a via preferencial de tráfego em desrespeito à 

faixa de retenção, acarretando o abalroamento de veículos que ocasionou 

prejuízos comprovados à vítima. 2. Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo 

de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da responsabilidade 

civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 3. A dedução em 

juízo de pretensão não contrária à lei, caracteriza exercício regular do 

direito e ação/recurso e não litigância de má-fé, posto ausentes as 

hipóteses do art. 80 do CPC. 4. Sucumbente a Apelante, impõe-se a 

majoração dos honorários fixados em seus desfavor no 1º Grau. APELO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - APL: 

01895324520178090042, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 

Data de Julgamento: 15/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 15/04/2019) No caso sub judice, evidenciou-se que a conduta do 

reclamado causou danos a parte autora razão pela qual é devida a 

reparação pleiteada. Nesse contexto, entendo que um acidente 

automobilístico, como no caso em tela, que gera diversos ferimentos por 

uma conduta imprudente do réu, inclusive deixando a parte autora com 

ferimentos e por muitos dias sem trabalhar, ultrapassa o mero 

aborrecimento, sendo passível de indenização de ordem moral. Em se 

tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, corroborado à boa-fé do reclamado em ter 

prestado assistência ao autor com o conserto da moto e alimentação, 

entendo plausível a fixação da indenização no importe de R$ 5.000 (cinco 

mil reais). 3.1 Do Dano Material In casu, nota-se que a parte autora alega 

ter suportado dano material no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em 

decorrência das despesas com o conserto de sua motocicleta. Assim, 

pleiteia a reparação deste valor. Analisando as provas e os elementos 

fáticos disponíveis nos autos, verifica-se que a parte autora não 

comprova tais despesas, ademais, conforme restou comprovado o 

reclamado realizou o conserto da motocicleta do autor, na época dos 

fatos. Portanto, entendo ser não cabível a devolução a título de dano 

material. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR o 

Reclamado WALDOMIRO FERREIRA a pagar a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante ADILINO CARDOSO DE ALMEIDA, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta 

sentença (362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CUNHA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000725-16.2019.8.11.0004 Polo Ativo: VALDIR CUNHA 

BARBOSA Polo Passivo: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que teve seu 

nome inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito. 

Assevera que desconhece o débito o qual justifica a inscrição pois, jamais 

contratou os serviços com a reclamada. Requerendo, assim, a declaração 

da inexistência do débito bem como a indenização por danos morais. Em 

sede de contestação, afirma a requerida que não cometeu ato ilícito pois o 

débito em questão decorre da utilização dos serviços de empréstimo 

fornecidos pela ré, os quais foram contratados e aceitos pela autora 

mediante assinatura de contrato. Afirma que a requerida agiu em exercício 

regular de direito pois a autora deixou de pagar as parcelas emitidas. 

Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

reclamada trouxe aos autos um contrato assinado (ID 20184062), razão 

pela qual houve determinação deste juízo para que o reclamante 

comparecesse até a secretaria para que fosse colhida a sua assinatura. É 

o relato do necessário. Verifico que as assinaturas colhidas possuem 

semelhança com aquela aposta no contrato acostado, todavia, não é 

possível afirmar com clareza se a assinatura do contrato, de fato, 

pertence ao autor. Nesse sentido, entendo que apenas com a prova 

documental produzida nos autos não é possível realizar um juízo seguro 

acerca da questão colocada na presente demanda, isto é, se houve ou 

não contratação por parte da autora. Logo, necessária se torna a 

realização de prova pericial grafotécnica, de forma a possibilitar uma 

melhor elucidação dos fatos, permitindo-se a prestação jurisdicional com 

maior segurança. Destarte, a realização de prova pericial implica em 

incompetência absoluta do juizado especial cível por se tratar de questões 

complexas. O procedimento do Juizado Especial Cível é incompatível com a 

amplitude da prova necessária, consoante aos artigos 3º e 51, II, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Colhe-se da jurisprudência: CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO RECONHECIMENTO DE 

ASSINATURA EM CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA 

JULGAMENTO DA LIDE. 1) Os juizados especiais foram criados para 

julgamento de causas de menor complexidade, conforme artigo 98, I da 

Constituição Federal, de modo que falece a competência em caso de 

necessidade de perícia complexa (médica, engenharia, grafotécnica etc.), 

dada a inexistência de estrutura correspondente (cadastro ou banco de 

peritos) e também em face da incompatibilidade do rito sumaríssimo com as 

disposições dos artigos 464/480 do CPC. Nesse sentido o Enunciado 6 do 

FOJESP: “A perícia é incompatível com o procedimento da Lei 9.099/95 e 

afasta a competência dos juizados especiais”. Vindo a parte autora a não 

reconhecer a assinatura existente em contrato, e solicitando a realização 

de perícia grafotécnica, tem-se pela incompetência dos juizados. 2) 

Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e 

provido para reconhecer a nulidade processual quanto ao cerceamento da 

produção de prova. 3) Reconhece-se, de ofício, a incompetência dos 

juizados especiais para julgamento da lide por necessidade de prova 

pericial tida como complexa. Recursos não conhecidos. 4) Sentença 

cassada. 5) Determina-se a remessa dos autos à Vara com competência. 

(TJ-AP - RI: 00024249020198030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE 

ASSIS, Data de Julgamento: 06/08/2019, Turma recursal) Com efeito, o 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Imperioso ressaltar 

que, a referida complexidade a que alude o art. 3º da Lei 9.099/95 não diz 

respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e 

julgamento do feito. É o que se vislumbra no presente caso, a 

complexidade em questão diz respeito à prova necessária ao deslinde do 

feito, visto que, não há como constatar se a assinatura do contrato é da 

parte autora sem antes se obter um parecer técnico acerca desta, dada a 

sua semelhança. Nesse contexto, preconiza o artigo 113 do Código de 

Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de 

ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de exceção”. Nessa esteira, a reclamação em 

epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos 
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artigos 3º e 51, inciso II, ambos da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se 

trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da 

causa com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto 

que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 3º e 51, II da 

lei 9.099/95, ante complexidade da causa. Determino que sejam 

encaminhadas cópias destes autos para a DELEGACIA DE POLÍCIA a fim 

de que seja constatada a autenticidade das assinaturas da parte autora 

disponíveis neste processo. Revogo liminar eventualmente concedida. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-03.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

MILTON HIGA (REQUERIDO)

HELENA MITSUKO KOTI HIGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR GOMES ROSA OAB - SP180800 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000894-03.2019.8.11.0004 Polo Ativo: IMOBILIARIA PEDRA 

LTDA – ME Polo Passivo: HIGA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL; MILTON HIGA e HELENA MITSUKO KOTI HIGA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

verifica-se que a parte reclamada arguiu a ocorrência da prescrição, o 

que não pode ser acolhido, uma vez que, a prescrição foi interrompida 

quando houve a citação da parte reclamada no processo de nº 

1000026-59.2018.8.11.0004. Acerca desta temática, pacífico o 

entendimento jurisprudencial: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. 

INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APARENTE LEGITIMIDADE 

PASSIVA. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. RETROATIVIDADE. AÇÃO 

PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. (...). 5. A citação válida é causa 

interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem 

resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante 

(art. 485, II e III, do CPC/2015). Precedentes. 6. Recurso especial não 

provido. (REsp 1.679.199/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.05.2019, DJe 24.05.2019) 

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa arguida, razão não assiste a 

parte reclamada pois, como se verifica dos autos, a reclamante é parte do 

contrato de aluguel celebrado. Portanto, rejeito a preliminar arguida. Assim, 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde, em síntese, suscita a parte autora que firmou com os 

reclamados um contrato de locação de imóvel comercial, localizado na 

Avenida Deputado Antônio Joaquim, nº 1224, Alto da Boa Vista, na cidade 

de Barra do Garças-MT, pelo período de 04/01/2014 a 05/01/2017, o valor 

da locação era de R$2.000,00 (dois mil reais). O referido contrato 

findou-se no dia 29/06/2016 quando as chaves foram entregues. Afirma 

que apesar de ter a reclamada permanecido na posse do imóvel até o dia 

29/06/2016, não honrou com o pagamento dos alugueis referente ao 

período de 06/10/2015 a 06/07/2016, gerando encargos e valores a serem 

adimplidos. Em sede de contestação, afirmam os reclamados que a autora 

não demonstrou haver relação jurídica material com os réus, pois, se 

pretende receber valores a título de alugueis vencidos, deveria colacionar 

o necessário contrato de locação demonstrando ser a detentora do direito. 

Afirma que não há provas quanto a cobrança da quantia de R$ 400,03 

relativo ao consumo de água, vencimentos 26.09.2016 e 28.11.2016 

ressaltando que se o imóvel foi entregue em junho/2016, não poderia ser 

responsável por consumo nos meses de setembro e novembro/2016. Pois 

bem. É mister ressaltar que ao autor incumbe provar fato constitutivo de 

seu direito e ao Réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

autoral, nos termos do artigo 373 do CPC. Destarte, compulsando os 

autos, não constam nos autos o termo de vistoria, ou entrega das chaves 

para comprovar a data de saída do Requerido. Por outro lado, observa-se 

que foi apresentado uma planilha onde a data de entrega das chaves 

supostamente teria sido em 29/06/2016. Assim, analisando as disposições 

do contrato realizado entre as partes e não tendo os Requeridos 

comprovado que a entrega se deu anterior à esta data e não tendo 

comprovado o pagamento dos alugueres em discussão, entendo ser 

cabível a condenação ao pagamento do aluguel em atraso, por ausência 

de prova desconstitutiva (art. 373, II do CPC). Quanto às faturas de água 

não pagas, é dever dos Requeridos arcar com tais despesas, visto que, 

há disposição contratual que prevê a responsabilidade do locatário quanto 

ao pagamento destas. Contudo, a própria reclamante afirma que o contrato 

se findou em 29/06/2016, dessa forma, entendo que a cobrança das 

faturas de água referente aos meses de Setembro/2016 e Novembro/2016 

não são cabíveis, tendo em vista que os reclamados não mais ocupavam o 

imóvel nestas datas. Por fim, quanto ao valor pleiteado a título de 

honorários advocatícios, entendo este não ser cabível, vez que não há no 

contrato previsão acerca deste encargo ao requerido e nos termos do art. 

55 da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau no âmbito dos juizados 

especiais não condenará o vencido em honorários advocatícios. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para SOLIDARIAMENTE: a) CONDENAR os 

Reclamados HIGA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA EM RECUPERACAO 

JUDICIAL; MILTON HIGA e HELENA MITSUKO KOTI HIGA a pagar à quantia 

de R$23.345,23 (vinte e três mil trezentos e quarenta e cinco reais e vinte 

e três centavos) ao Reclamante IMOBILIARIA PEDRA LTDA – ME, 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo 

(Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% desde o vencimento (art. 

397 do Código Civil); Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz 

Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir 

seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-50.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE CARNEIRO LEAO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGLEIB FERNANDO VILELA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DA CONCEICAO NEVES OAB - MT14897/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001113-50.2018.8.11.0004 Polo Ativo: LAERTE CARNEIRO 

LEAO JUNIOR Polo Passivo: HUGLEIB FERNANDO VILELA RODRIGUES 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde, em síntese, que o reclamado tem 

feito agressões contra a sua honra nas redes sociais, no “boca a boca”. 

Ressalta que o requerido, se aproveitando da função de vereador do 

autor, foi até a tribuna da casa de leis para agredi-lo. Afirma que o 

requerido o chamou de invasor de terras e disse que o autor teria utilizado 

o seu cargo de vereador em benefício próprio. Em sede de contestação, 

afirma o reclamado que é filho e herdeiro necessário de GILBERTO 

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, legítimo proprietário do imóvel objeto da 

matrícula nº 18.051. Afirma que foi lavrado um boletim de ocorrência para 

apurar a conduta delituosa de diversas pessoas que estão invadindo, 

cercando e construindo na área referenciada. Assevera que os 

“invasores” demandados declaram possuir título expedido pela Prefeitura 

Municipal de General Carneiro – MT e que uma destas pessoas 

beneficiadas é o autor. Afirma que as ofensas que alega o autor ter 

sofrido decorrem desta situação fática e que a invasão poderá, inclusive, 

ser provada em ação pertinente, já que o pai do reclamado é quem 

possuía o título de propriedade da área. Em audiência de instrução, 

colheu-se o depoimento pessoal de ambas as partes. Pois bem. Em nosso 

Estado Democrático de Direito há o direito à honra (art. 5º, V e X da CF), e 

sua respectiva proteção constitucional. Deste prisma, são invioláveis a 

imagem, a vida privada e a honra das pessoas, sendo assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação, o que ocorreu no presente caso, quando a parte Reclamada 

ofendeu injuriosamente a pessoa do Reclamante. Nesse contexto, 

evidenciou-se nos autos que a parte Autora foi prejudicada injustamente 

pela conduta da parte ré, tendo em vista as ofensas proferidas contra a 

mesma durante a sessão da câmara municipal. Oportuno salientar que, em 

que pese as alegações acerca da propriedade do imóvel, esta questão 

que não se confunde com o mérito da presente demanda, haja vista, o 

mérito em discussão neste processo se tratar das ofensas sofridas pelo 

autor. Conforme se verifica dos autos, o reclamado em seu depoimento 

pessoal, admitiu ter ido até a câmara municipal, solicitado a palavra na 

tribuna e chamado o autor durante a sessão de invasor. Dispõe o código 

civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Dessa forma, em face do que 

restou demonstrado no processo e do que dispõe o artigo 

supramencionado, a parte requerida deve responder pelos danos morais 

sofridos pela parte autora, em razão das ofensas e palavras agressivas 

dirigidas à sua pessoa. RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - OFENSAS PROFERIDAS EM LOCAL PÚBLICO - 

DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM MANTIDO - OBSERVÂNCIA 

DOS CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. - No início dos tempos, 

vigorava a Lei das XII Tábuas, originária da Lei de Talião, onde a vingança, 

também denominada de autotutela e autodefesa, era a forma de fazer 

justiça, eternizada na máxima olho por olho, dente por dente, em que se 

limitava a vingança ao tamanho do dano sofrido. Com a evolução histórica, 

surge o Estado Democrático de Direito trazendo a lei como reguladora das 

relações sociais, utilizando a sanção como forma de coerção às condutas 

contrárias às regras estabelecidas. A lei passa, através do Poder 

Judiciário, a ser instrumento de ação concreta do Estado. Atualmente, 

permite-se que a parte ingresse no sistema jurídico em igualdade de 

condições, na busca de tutela especifica para o direito ou interesse 

ameaçado e, por óbvio, obtenha a produção de resultados justos e 

efetivos. Feitas tais considerações, estando o Poder Judiciário à 

disposição dos indivíduos para a busca da solução mais justa aos 

conflitos, não se pode fechar os olhos e admitir que situações, tais como a 

dos autos, ocorram no convívio em comunidade sem a devida intervenção 

judiciária. Assim, nos termos do artigo 927 do Código Civil, sabe-se que 

aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, 

de modo que a conduta empreendida pela recorrente, proferindo ofensas 

em local público, é condição suficiente a justificar o abalo moral e ensejar 

a reparação do dano sofrido. Na quantificação do dano moral foram 

considerados os critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, 

observando-se o conjunto fático-probatório reunido, razão pela qual o 

quantum fixado mostra-se justo. A sentença merece ser mantida por seus 

próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJ-MS - AC: 801956 MS 

2010.801956-5, Relator: Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, Data de 

Julgamento: 16/04/2010, 3ª Turma Recursal Mista) Destarte, em se 

tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 2.000 (dois mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: 

A) CONDENAR, a Requerida HUGLEIB FERNANDO VILELA RODRIGUES, a 

pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

danos morais ocasionados ao Requerente LAERTE CARNEIRO LEAO 

JUNIOR, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000271-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY ARANTES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR ARANTES BILEGO OAB - MT23624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (EXECUTADO)
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000271-70.2018.8.11.0004 Polo Ativo: MARLEY ARANTES DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A e CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, no curso da qual ocorreu o pagamento da dívida. Denota-se 

dos autos que a executada opôs embargos a execução o qual 

reconheceu o erro de cálculo da parte exequente. Nesse contexto, foi 

determinado que a parte exequente apresentasse novos cálculos acerca 

do saldo remanescente, todavia, permaneceu inerte. Com efeito, a 

executada efetuou o depósito judicial do valor de R$ 15.552,87 (quinze mil 

quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), valor este que 

já foi levantado pela parte autora. Dispõe o Código Civil: Art. 334. 

Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial (...) 

Dessa forma, não tendo a parte exequente se manifestado acerca de 

eventual saldo remanescente, entendo que houve a satisfação da 

obrigação. Tendo isso em vista, deve ser jugado extinto o feito, nos 

termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil. 3. 

DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO QUE SEJA JULGADO EXTINTO o 

processo, nos termos dos artigos 316 e 924, II, ambos do CPC. Fica 

desconstituída eventual penhora existente. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STENIO HENRIQUE SOUSA GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROMEIRO MIRANDA OAB - MT25228/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001581-77.2019.8.11.0004 Polo Ativo: STENIO HENRIQUE 

SOUSA GUIMARAES Polo Passivo: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS e verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Com efeito, a 

parte reclamada apresenta aos autos, comprovante de cumprimento da 

obrigação, pleiteando pela extinção do feito. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III e artigo 924, II ambos do Código de Processo Civil, SUGIRO 

QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DAVID DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR BORTOLAIA OAB - MT5444/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000271-36.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JOAQUIM DAVID DOS 

SANTOS JUNIOR Polo Passivo: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. Rejeito as preliminares arguidas, vez que, não verificados os seus 

requisitos. 2.2. MÉRITO Em linhas iniciais, verifico que a matéria já está 

suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse sentido, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS onde a parte autora, em 

resumo, afirma que celebrou com a empresa requerida, consórcio de 60 

(sessenta) meses, referente a uma motocicleta. Ressalta que sempre 

cumpriu com suas obrigações, realizando o pagamento das parcelas 

mensais. Aduz que na data de 05 de fevereiro de 2019, ao procurar 

instituição financeira com propósito de viabilizar custeio e limite de crédito 

para obter recursos financeiros para determinado investimento, descobriu 

que seu nome estava inscrito no rol de devedores pela empresa 

reclamada. Ressalta que realizou o pagamento das parcelas que foram 

inscritas pela reclamada. No entanto, mesmo após ter efetuado o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 220 de 1067



pagamento antes do vencimento, a requerida incluiu o seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito. Motivo pelo qual, pleiteia a declaração 

de inexistência do débito, indenização por danos morais. Em sede de 

contestação, a reclamada impugna genericamente as alegações da inicial, 

aduzindo que não praticou ato ilícito, visto que, a inscrição restritiva se 

deu por culpa exclusiva da vítima pois, a parte autora não teria efetuado o 

pagamento das referidas parcelas; pugnando pela improcedência da 

inicial. No caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme 

que não violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício 

regular de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, 

efetuou o pagamento das parcelas. Registre-se que, a Requerida não 

comprovou a inadimplência da parte autora, fato este que evidencia a 

falha da requerida ao incluir a inscrição restritiva no nome da mesma. A 

parte autora, por sua vez, comprovou o pagamento das faturas dos 

meses anotados pela reclamada, de modo que, resta evidente que a 

inscrição restritiva é indevida. Cumpre ressaltar, que o histórico de 

pagamentos acostado pela própria reclamada (ID 19674314) demonstra 

que o consórcio está adimplido em sua totalidade. Nesse contexto, não há 

como acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a 

requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de 

Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço 

da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir o 

nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após o 

pagamento da dívida, provocou um abalo moral ao autor, eivando a 

importante e fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão 

deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao 

bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), 

de modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou 

limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição indevida em cadastro de 

proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, isto é, o dano moral 

decorre do próprio fato, não sendo necessária sua prova: Danos morais. 

Autora que teve seu nome apontado em cadastros de inadimplentes por 

débito que estava adimplido. Sentença de procedência. Pleito recursal. 

Autora que realizou o pagamento na empresa credora. Teoria do risco 

profissional. Responsabilidade Objetiva, independendo de culpa. Fortuito 

interno, ligado à organização inerente à atividade da empresa. 

Responsabilidade objetiva configurada. Apontamento indevido. Dano 

Moral. Ocorrência. Dano in re ipsa, que independe de prova. Quantum 

arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Juros. Correção monetária. Tabela TJSP, a partir da 

imposição, data da sentença. Honorários advocatícios. Majoração para 

20% do valor corrigido da condenação. Inteligência e aplicação do artigo 

85, § 11 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelo improvido. 

(TJ-SP - APL: 10052135320188260223 SP 1005213-53.2018.8.26.0223, 

Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 04/12/2018, 18ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2018). (grifo nosso) Em se 

tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 7.000 (sete mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da 

tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, a pagar a quantia de R$ 7.000,00 

(sete mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao 

reclamante JOAQUIM DAVID DOS SANTOS JUNIOR, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) 

e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em discussão 

nesse processo, tornando definitivos os efeitos da tutela. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA GASPARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Studio Z (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1002245-11.2019.8.11.0004 Polo ativo: VERA LUCIA 

GASPARINA DA SILVA Polo passivo: STUDIO Z e CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos,etc. Relatório 

dispensado por força do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Ab initio, imperioso se faz registrar que, a teor do Enunciado nº 89 do 

FONAJE, a "incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis". Com efeito, as especificidades do 

sistema instituído pela Lei nº 9.099/95 afastam a aplicação da Súmula nº 

33 do Superior Tribunal de Justiça, que foi editada sob a perspectiva do 

Código de Processo Civil e antes mesmo da Lei dos Juizados. Pois bem. 

Segundo se extrai dos autos, a parte reclamante apresentou comprovante 

de endereço onde comprova sua residência na comarca de 

Aragarças/GO. Desta feita, a ação não poderia ser ajuizada nesta 

comarca, pois em sede de Juizados Especiais, o art. 4º, da Lei 9.099/95, 

estabelece as regras para determinação da competência, vejamos: Art. 

4º. É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I 

- do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Na hipótese, nem a parte promovente nem a promovida 

ostentam domicílio sob a jurisdição desta Comarca, nenhuma das partes 

reside ou exerce atividades profissionais ou econômicas ou mantém 

estabelecimento neste Município, fato que indica a inexistência de qualquer 

das causas aptas a atrair a competência para este Juízo. Ademais, a 

citada norma deve ser interpretada sistematicamente, se buscando, além 

do mens legis que inspirou o dispositivo legal, relacioná-la com as outras 

normas pertinentes ao mesmo objeto. Com efeito, não obstante os arts. 6º 

e 101 do Código de Defesa do Consumidor, facultem ao autor eleger o foro 

para propor a sua ação, é certo que esse benefício de escolha não 

autoriza o consumidor a extrapolar as regras processuais e propor a ação 

aonde lhe convier, aleatoriamente. Exatamente nesse sentido, vide o 

julgado a seguir, in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ESCOLHA DO JUÍZO DE FORMA ALEATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. FORO 

COMPETENTE DO DOMICÍLIO DO AUTOR. DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO 

IMPROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITANTE. 1. Em se tratando de relação de consumo, é competente 

para processar e julgar a demanda o foro do domicílio do consumidor. 2. 
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Não obstante essa comodidade legal conferida ao consumidor, para lhe 

facilitar a defesa de seus interesses, veda-se à parte escolher 

aleatoriamente o foro para propositura da ação. Renunciado o benefício de 

propor a ação no foro de seu domicílio, deverá o consumidor ater-se às 

regras gerais previstas no código de processo civil. 3. Constatado que a 

ação foi proposta sem qualquer observância aos critérios de competência 

estabelecidos pelo legislador infraconstitucional. Em local eleito de forma 

aleatória. Evidente a violação do princípio do juízo natural. Conflito julgado 

improcedente para declarar a competência do juízo suscitante. (TJGO; CC 

0251051-55.2014.8.09.0000; Trindade; Primeira Seção Cível; Rel. Des. 

Gerson Santana Cintra; DJGO 09/09/2014; Pág. 88). Aliás, de outra forma 

não poderia ser, sob pena de se ferir o Princípio do Juízo Natural (art. 5º, 

inciso XXXVII, CF) e permitir que o simples desejo particular da parte, 

embasado em motivo de ordem particular não declarado, autorize a 

transgressão às regras processuais e normativas administrativas, ferindo, 

inclusive, a divisão organizacional do próprio Poder Judiciário. Da mesma 

forma, o processamento da presente demanda neste Juízo em nada 

facilitaria a defesa. Ao contrário, causaria prejuízo. Por fim, pontuo que a 

distribuição da demanda na presente Comarca vai de encontro aos 

princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente o da celeridade 

e da economia processual (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Neste contexto, 

flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a dicção 

do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei 9.099/95. Revogo eventual liminar concedida. Sem custas 

e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Ene 

Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000041-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA ELETICIA RODRIGUES DA SILVA VITORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE AQUINO OAB - 604.224.401-91 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referência do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto, esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, faltam requisitos de admissibilidade, uma 

vez que, são intempestivos (ID 20747688). Assim, não se justifica o 

acolhimento, de modo que, os presentes embargos devem ser rejeitados. 

4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJAM REJEITADOS OS 

PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos 

entendimentos apresentados alhures. Intime-se a parte exequente, para 

dar prosseguimento a execução, requerendo o que entender de direito. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Condeno o embargante as custas processuais por expressa 

previsão no art. 55, parágrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto a 

presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000013-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referência do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 
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n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial” (XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, verifica-se que os embargos são 

tempestivos, uma vez que, a intimação da penhora foi publicada em 

15/08/2019 e os embargos opostos em 05/09/2019 (ID 23477548). 

Outrossim, verifica-se que houve garantia do juízo (ID 22474216). Quanto 

à matéria alegada, suscita a executada que haveria erro no cálculo feito 

pelo exequente, pois haveria este utilizado como indexador e metodologia 

de cálculo utilizado o IGP-M (FGV), enquanto, na sentença foi determinado 

que a correção deveria ser feita pelo INPC e, além disso, foi incluído no 

cálculo honorários advocatícios de 10%, os quais não são aplicáveis em 

sede de juizados especiais. Da análise dos cálculos, apresentados tanto 

pela exequente quanto pela executada, constato, que realmente houve 

erro no indexador e metodologia utilizados pela parte exequente, uma vez 

que, foi determinado em sentença a correção monetária pelo INPC e não o 

IGP-M (FGV). Também, os honorários de 10% acrescidos pela parte 

exequente, não são aplicados em sede de juizados especiais, a teor do 

que dispõe o Enunciado 97 do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 97 – A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Razão pela 

qual, entendo que os presentes embargos devem ser julgados 

procedentes, a fim de reconhecer o erro de cálculo e o excesso do valor 

de R$ 983,65 (novecentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco 

centavos). 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJAM 

PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, 

com fulcro nos entendimentos apresentados alhures, para: a) Reconhecer 

o erro do cálculo apresentado pela exequente, declarando o excesso na 

execução no que tange ao valor de R$ 983,65 (novecentos e oitenta e 

três reais e sessenta e cinco centavos), devendo tal valor, ser devolvido 

à executada. Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará em prol da 

parte exequente para transferência dos valores restantes disponíveis no 

feito. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000455-89.2019.8.11.0004 Requerente: EDIMAR FRANCISCO 

DA TRINDADE Requerido: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, verifico 

que a requerida arguiu preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência de pretensão resistida. No entanto, o simples fato de a parte 

promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. Ainda, a Reclamada suscitou 

preliminar de indeferimento da inicial, o que não pode ser acolhido, visto 

que não caracterizados seus elementos. Assim, entendo que não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO C/C REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde, em 

síntese, afirma a parte autora que é cliente do banco requerido desde 

2014. Em 27/08/2015, o Requerente fez um empréstimo eletrônico de R$ 

700,00 (setecentos reais) afirma que sempre cumpriu com o pagamento 

das parcelas. Todavia, afirma que em 18/01/2016, sem o seu 
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consentimento, efetuou uma Renovação de Crédito/financiamento no valor 

de R$ 1.007,53 (um mil e sete reais e cinquenta e três centavos). Afirma 

que não autorizou a transação e sequer o valor do novo empréstimo foi 

depositado em sua conta bancária. Razão pela qual requer a devolução 

em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como, a indenização pelos 

danos morais padecidos. Em sede de contestação, afirma a reclamada 

que, ao contrário do que afirma, a parte autora contratou um empréstimo 

na modalidade CDC, no valor de R$ 779,56 (setecentos e setenta e nove 

reais) em 27/08/2015; entretanto, realizou apenas um pagamento de R$ 

5,37 na data de 30/11/2015; outro 85,99 em 03/12/2015 e R$ 6,45 em 

30/12/2015. Afirma que em 18/01/2016 a parte autora renovou o 

empréstimo anterior com um novo empréstimo no valor de R$ 1.007,53; 

ressaltando que foi realizado pelo próprio autor no Terminal de 

Autoatendimento nº. 73041, lotado na agência 7140. Afirma que não 

houve qualquer ato ilícito praticado pelo banco reclamado, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico 

que muito embora o requerente afirme que a requerida tem realizado 

cobranças indevidamente, denota-se dos autos que não houve conduta 

ilícita praticada pela parte reclamada. Conforme se verifica, houve a 

contratação do empréstimo de R$ 700 (setecentos reais) e não houve o 

adimplemento das parcelas contratadas, ocasionando a renovação do 

débito. Outrossim, verifica-se que a parte autora afirma ter realizado o 

pagamento das parcelas, porém, não comprova ter realizado tais 

pagamentos, acostando aos autos apenas dois comprovantes de que 

realizou empréstimos, sem trazer os extratos de sua conta ou qualquer 

outro documento para a devida comprovação do pagamento. Não obstante 

tratar-se de relação de consumo, não se mostra razoável pretender o 

autor eximir-se do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos 

constitutivos de seu direito, mesmo quando invertido o ônus da prova. 

Nestes termos, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de 

fato constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Por outro lado, diante dos elementos fáticos disponíveis 

nos autos, infere-se que a parte autora não realizou o pagamento do 

débito razão pela qual a dívida foi renovada acrescidas de encargos e 

juros. De mais a mais, não há como acolher as teses lançadas na peça 

vestibular, uma vez que, a parte autora não trouxe aos autos elementos 

suficientes a provar suas alegações, não comprovando, portanto, os 

fatos constitutivos de seu direito. Deste prisma, a situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000545-97.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ARTHUR AFONSO 

BITENCOURT LOUREIRO Polo Passivo: CIELO S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial, pois não estão verificados os seus requisitos ensejadores, visto 

que, a parte autora acostou à inicial os documentos necessários à 

propositura da ação. Quanto a arguição de prescrição, rejeito a preliminar 

arguida, pois conforme se verifica, a parte reclamante contestou junto a 

reclamada os débitos não repassados dentro do prazo contratual 

estabelecido, contudo, a reclamada não tomou as devidas providencias. 

Outrossim, o prazo prescricional para reparação civil em casos de 

inadimplemento contratual é de 10 (dez) anos, aplicando-se o art. 205 do 

Código Civil, segundo entendimento pacificado pelo STJ (EREsp 1281594). 

Ultrapassadas as preliminares, passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte 

autora que no mês de julho/2017 realizou uma venda pelo aplicativo da 

Reclamada no valor de RS 135,00 (cento e trinta e cinco reais) dividido em 

02(duas) parcelas e até o presente momento o referido valor não caiu em 

sua conta. Ressalta que entrou em contato com a mesma para solucionar 

o problema, todavia, a reclamada se recusa a resolvê-lo. Em sede de 

contestação, a reclamada impugna genericamente os fatos alegados na 

exordial. Ressalta que não praticou ato ilícito que tenha causado danos 

passíveis de indenização, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Pois bem. Evidente que o caso em testilha, não se trata de relação 

de consumo, haja vista não ser a autora a destinatária final dos produtos 

comercializados pela requerida, conforme preconiza os artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência: (...) 1. 

A relação jurídica estabelecida entre pessoa física e pessoa jurídica tendo 

como objeto a revenda de cosméticos é de natureza exclusivamente 

negocial, sendo impassível de ser qualificada como relação de consumo 

diante da inexistência dos elementos identificadores indispensáveis à 

assimilação do vínculo material com essa natureza, notadamente as 

figuras do fornecedor e do destinatário final da prestação ( CDC , arts. 2º 

e 3º) (...) (TJ-DF 20161310026449 DF 0002614-96.2016.8.07.0017, 

Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 06/02/2019, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/02/2019 . Pág.: 270/277) 

No caso sub judice verifico que de fato, a reclamada não repassou o valor 

da venda para o autor. Conforme se depreende dos autos, a reclamada 

afirma ter repassado os valores, todavia, não trouxe aos autos nenhum 

documento apto a comprovar suas alegações. Nesse contexto, não há 

como acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a parte 

reclamada não foi capaz de provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC. A parte 

autora, por outro lado, comprova através dos recibos de venda e da 

contestação realizada junto a reclamada que não houve o repasse do 

valor. Assim, encontra-se caracterizada a conduta ilícita. 3. DO DANO 

MORAL Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal 

artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 
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causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: A) 

CONDENAR, a Requerida CIELO S.A. a pagar a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a 

parte Requerente ARTHUR AFONSO BITENCOURT LOUREIRO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). B) 

CONDENAR, a Requerida CIELO S.A. a pagar a quantia de R$ 135,00 

(cento e trinta e cinco reais) a título de indenização por danos materiais 

ocasionados a Requerente ARTHUR AFONSO BITENCOURT LOUREIRO, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

data da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ). Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000201-19.2019.8.11.0004 Polo Ativo: SIRLENE ALVES DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Rejeito as preliminares 

arguidas, vez que não verificados os seus requisitos. 2.2 MÉRITO Verifico 

que a matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas 

carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento 

antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde 

em síntese, suscita a parte autora que não está em débito com a 

reclamada, no entanto, teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção 

ao crédito. Afirma, ainda, que a reclamada, sem a sua autorização, 

creditou o valor de R$ 12.340,22 (doze mil trezentos e quarenta reais e 

vinte e dois centavos). Ressalta que sua dívida de cartão era no valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), e o limite de sua conta era de R$ 1.000,00 (mil 

reais), portanto, jamais estaria devendo o valor de R$ 12.340,22. 

Pugnando pela declaração de inexistência do débito, bem como, a 

indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, 

aduz a requerida que não praticou ato ilícito visto que, a inscrição nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva 

da vítima pois, a parte autora possui conta bancaria junto a reclamada e 

contratou uma renegociação de dívida em estação administrativa “na mesa 

do Gerente Comercial”, tendo a cliente manifestado sua concordância a 

respeito da contratação. Afirma que a autora está em atraso com as 

parcelas contratadas há vários meses, ocasionando, assim, a referida 

inscrição. Assevera que agiu em exercício regular de direito, pugnando 

pela improcedência da inicial. Pois bem. No caso sub judice verifico que 

muito embora a parte requerente afirme que a requerida inscreveu seu 

nome nos cadastros restritivos indevidamente, denota-se dos autos que a 

parte autora, possui pendencias junto a reclamada. Nota-se que a autora 

não realizou o pagamento do crédito utilizado de seu limite de conta. 

Outrossim, a própria autora admite estar em débito com a reclamada. 

Conforme se verifica dos extratos acostados pela própria parte autora, a 

conta bancária está com saldo negativo em decorrência de diversas 

dívidas e encargos de juros decorrentes da utilização de seu limite. Não 

obstante tratar-se de relação de consumo, não se mostra razoável 

pretender o autor eximir-se do ônus de demonstrar, ainda que 

minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, mesmo quando 

invertido o ônus da prova. Nestes termos, não se desincumbiu do ônus de 

provar a existência de fato constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, forçoso reconhecer que 

a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pela parte 

autora, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do 

réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser 

indenizado, levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela 

excludente da responsabilidade civil. Deste prisma, a situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 
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Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010147-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. NUNES REFRIGERACAO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010147-95.2016.8.11.0004 Promovente: MARIA DIVINA DE 

OLIVEIRA Promovido: M. C. NUNES REFRIGERACAO - ME Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, os reclamantes após serem 

intimados para promover o andamento do feito conforme despacho ID 

25304222 se manteve inerte, de forma que incide no abandono e 

consequentemente na extinção. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO 

– Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, III, do CPC, em razão do abandono da causa – Exequente que, apesar 

de intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, quedou-se inerte – 

Caso em que a extinção foi requerida pelo executado – Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 

1001222-76.2017.8.26.0426, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO FERREIRA MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 1000772-24.2018.8.11.0004 Polo Ativo: ROMULO FERREIRA 

MATOS Polo Passivo: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de RECLAMAÇÃO, 

onde, em síntese, suscita a parte autora que no dia 05/09/2017, o 

Reclamante estava trafegando com seu veículo e por não estar 

devidamente licenciado, sofreu uma autuação. Consequentemente, o 

veículo foi apreendido e levado para o pátio da parte reclamada. Para 

proceder a retirada do veículo, o autor regularizou a documentação, 

contudo, lhe foi cobrado o valor de R$ 1.980,00 (hum mil e novecentos e 

oitenta reais), pela estadia do veículo no pátio. Ressalta que não concorda 

com o valor cobrado, razão pela qual requer seja o veículo lhe seja 

entregue, sem qualquer ônus. Em sede de contestação afirma o reclamado 

que vem cumprindo fielmente o estabelecido no Código de Trânsito 

Brasileiro, não havendo que se falar em abuso de poder ou ilegalidade no 

que se refere a cobrança da taxa de estadia do veículo, uma vez que o 

automóvel foi apreendido dentro do estabelecido em lei, sendo aplicada a 

penalidade de apreensão. Pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Pois bem. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos 

administrativos é relativa ou juris tantum, isto é, admite-se prova em 

contrário. No caso dos autos, por parte do proprietário do veículo, quanto 

a ilegalidade da apreensão ou do valor cobrado. Dispõe o Código de 

Transito Brasileiro: Art. 230. Conduzir o veículo: (...) V - que não esteja 

registrado e devidamente licenciado; Infração - gravíssima; Penalidade - 

multa e apreensão do veículo; Neste contexto, verifica-se que o veículo foi 

apreendido legalmente, uma vez que, não estava devidamente licenciado. 

Outrossim, quanto ao valor cobrado, o CTB em seu art. 271, §10º, limita em 

06 meses a cobrança da estadia do veículo apreendido, portanto, não há 

que se falar em ilicitude na conduta do reclamado, visto que, está de 

acordo com os ditames legais. No que se refere aos pedidos de danos 

materiais, é certo que o Código de Processo Civil em seu art. 329, prevê 

que o autor poderá editar ou alterar o pedido até a citação e conforme se 

depreende dos autos, o autor formulou pedido após a citação do 

reclamado momento em que não era possível aditar os pedidos iniciais. 

Dessa forma, a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 
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CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ESCOBAR OAB - MT19364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000804-92.2019.8.11.0004 Requerente: MARIA DE JESUS 

PRIMO Requerido: TIM S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES De proêmio acolho a retificação do nome da 

reclamada, dada a ocorrência de incorporação societária, conforme 

exposto pela Requerida. Verifica-se que a parte autora alegou a 

litispendência deste processo com relação ao processo de nº 

1000480-05.2019.8.11.0004, no entanto, verifica-se que o processo 

supramencionado já foi julgado e extinto sem resolução de mérito. 

Preconiza o artigo 337, § 3º, do CPC: § 3o Há litispendência quando se 

repete ação que está em curso. Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. 

Quanto a conexão, a preliminar aventada não merece acolhimento, vez 

que, segundo a Súmula 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “A 

conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi 

julgado”. Portanto, entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte 

autora que já possuiu um chip pré-pago da empresa reclamada quando 

residia no estado do maranhão, no entanto, deixou de efetuar recargas e 

passou a não utiliza-lo. Afirma que ao tentar efetuar uma compra em uma 

loja, o seu cheque não foi aprovado por existir uma inscrição restritiva em 

seu nome, afirma que jamais contratou os serviços da reclamada na 

modalidade pós-pago. Motivo pelo qual pleiteia a indenização pelos danos 

morais padecidos. Em sede de contestação, aduz a requerida que não 

praticou ato ilícito visto que, as cobranças são devidas e legítimas, pois 

houve a contratação dos serviços disponibilizados pela ré, bem como sua 

utilização, tendo restado a autora inadimplente, justificando, pois, a 

inclusão nos cadastros de proteção ao crédito. No caso sub judice 

verifico que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum direito 

da parte requerente e que agiu em exercício regular de direito, denota-se 

dos autos que a parte autora, de fato, não autorizou a migração para o 

plano pós-pago. Registre-se que, a Requerida não comprovou a 

inadimplência da autora, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar que o autor autorizou a contratação do plano 

pós-pago. Oportuno mencionar, que a reclamada acostou aos autos 

apenas faturas produzidas unilateralmente, no entanto, não comprovou 

que a autora contratou o serviço cobrado. Acerca desta temática é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO (TJMT - N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) Nesse contexto, não há como 

acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a requerida 

não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Com 

efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. E, em 

se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição 

indevida em cadastro de proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, 

isto é, o dano moral decorre do próprio fato, não sendo necessária sua 

prova: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. 

DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. 1. O recurso discute a negativação indevida da 

consumidora que não possuía qualquer débito com a empresa de telefonia. 

2. A negativação indevida viola os direitos da personalidade do inscrito, de 

modo a atentar contra seu patrimônio moral, exigindo a reparação do dano. 

Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no sentido de que havendo 

negativação indevida, estar-se-á diante de dano moral in re ipsa. 3. O 

valor da indenização fixado pelo magistrado de primeiro grau deve ser 

mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação ao reformatio in pejus. 4. 

Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5221129 PE, Relator: Sílvio Neves 

Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª Câmara Regional de 

Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019) Em se tratando do 

prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua reparação 

devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); 

as condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 7.000 (sete mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o teor 

da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada TIM S.A, a pagar a quantia de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante MARIA DE JESUS PRIMO, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) 

e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente os débitos que originaram a negativação, em 

discussão nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 227 de 1067



honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ALVES TEIXEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAS GARCIA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000477-50.2019.8.11.0004 Promovente: AILTON ALVES 

TEIXEIRA Promovido: JOAS GARCIA SILVA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(Destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, e 

apesar da parte autora ser devidamente intimada para apresentar 

endereço atualizado do promovido (id 24283165), manteve-se inerte. De 

modo que não realizado nenhuma atividade, incide no abandono e 

consequentemente na extinção. E não havendo nenhuma manifestação, 

entendo que deve ser aplicado seu abandono. Neste sentido: APELAÇÃO. 

EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. 

APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO AO 

FEITO EXECUTIVO. 1. As hipóteses de extinção da execução não estão 

restritas ao rol do art. 924 do CPC, podendo ser acrescentada, 

subsidiariamente, as regras do processo de conhecimento. 2. Realizada a 

intimação pessoal da exequente e de seu procurador para dar 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção, constatada a inércia da 

parte mostra-se escorreita a extinção do processo sem resolução do 

mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 

00797327120118090049, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de 

Julgamento: 28/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

28/03/2019) Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR OAB - SP131896 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000924-72.2018.8.11.0004 Polo Ativo: MARIA EUNICE ALVES 

Polo Passivo: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Assim, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

onde, em síntese, suscita a parte autora que é aposentada e na data de 

16/05/2018 recebeu uma ligação de uma mulher que se identificou como 

funcionária do Banco Reclamado. Afirma que a aludida funcionária 

informou que o seu empréstimo havia sido quitado em maio/2017 e que o 

governador estava devolvendo duas parcelas no valor de R$ 1.070,00 

(hum mil e setenta reais). Todavia, para receber esse valor a Reclamante 

teria que pegar um valor de R$ 9.187,00 (nove mil e cento e oitenta e sete 

reais) e que quando o dinheiro fosse creditado em sua conta, deveria 

retirar o valor de R$ 1.070,00 (hum mil e setenta reais) e o restante teria 

que depositar em uma conta. Desconfiada, resolveu ligar para o banco 

reclamado o qual informou a mesma que havia caído em um golpe e que 

havia realizado um empréstimo. Em sede de contestação, aduz a requerida 

que não praticou ato ilícito visto que, a cobrança é devida e foi contratada 

pela autora e sem impugnar especificamente os fatos elencados na 

exordial, aduz que os pedidos da autora devem ser julgados 

improcedentes. Em audiência de instrução foi colhido o depoimento 

pessoal da parte autora, a qual afirmou que não solicitou o empréstimo. 

Afirmou que anteriormente havia feito um empréstimo, porém, recebeu uma 

ligação de uma pessoa informando que havia pagado algumas parcelas a 

mais e, que o banco reclamado iria devolver o dinheiro. Porém para que o 

dinheiro fosse devolvido era necessário que ela realizasse um empréstimo 

e depositasse o dinheiro em uma conta. Afirmou que a pessoa se 

apresentou como funcionária do banco reclamado. Pois bem. No caso sub 

judice, verifico que muito embora a requerida afirme que não tenha violado 

nenhum direito da parte requerente, denota-se que a parte autora foi 

enganada sob a justificativa de ter efetuado pagamento a maior, para 

firmar um contrato de empréstimo entre as partes. Fato que configura a 

falha na prestação de serviço pois, caberia à requerida a confirmação da 

transação a fim de evitar ocorrência de erros como este. Registre-se que, 

o banco Requerido não impugna especificamente os fatos alegados. Com 

efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. E, em 

se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário, portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do fornecedor. 

Destarte, evidenciou-se nos autos que, não foi apresentado contrato 

assinado pelo autor ou qualquer ligação realizada, o que comprova a 

existência de fraude. Não pairam dúvidas de que a conduta da parte 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve seus 

recursos financeiros subtraídos sem sua prévia autorização. Trata-se 

prejuízos que ultrapassam transtornos diários e que merecem ser 
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indenizados (art. 6º, VI do CDC e art. 5º, V e X da CF/88). Em se tratando 

do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR, a Requerida BANCO BMG S.A a pagar a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos 

morais ocasionados a Requerente MARIA EUNICE ALVES, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADELIZA MENDONCA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SUTTON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SORHAIA ALINE CESARIA BRITO OAB - MT26362/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL ROMEIRO MIRANDA OAB - MT25228/O (ADVOGADO(A))

STENIO HENRIQUE SOUSA GUIMARAES OAB - MT24775/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001102-84.2019.8.11.0004 Polo Ativo: MARIA ADELIZA 

MENDONCA PASSOS Polo Passivo: MARIA APARECIDA DA SILVA 

SUTTON Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida, pois, conforme se verifica, a parte autora 

imputou a reclamada a pratica de ato ilícito o que é suficiente para 

caracterizar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

onde suscita a Reclamante, em síntese, que a reclamada, utilizando-se de 

um aplicativo de mensagens de determinada rede social, feriu a sua honra 

ao lhe enviar mensagens proferindo diversos xingamentos e palavras 

ofensivas. Afirma que a reclamada procedeu de tal forma pelo fato de a 

requerente ser ex esposa do marido da reclamada. Motivo pelo qual 

pleiteia a indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de 

contestação, em síntese, afirma a requerida não causou danos à parte 

autora pois, a autora não sofreu qualquer abalo moral. Afirma que a autora 

não conseguiu provar suas alegações e que o dano moral não é cabível 

na situação em comento. Pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Pois bem. É certo que ambas as partes têm suas próprias versões 

dos fatos aqui apresentados, discutindo cada qual que a situação fática 

teria ocorrido de uma forma, no entanto, necessário se ater a origem da 

controvérsia e as consequências por ela desencadeadas. Conforme se 

verifica dos autos, as ofensas mencionadas pela autora decorrem de uma 

conversa por mensagens que se desenvolvia entre ela e a reclamada, 

todavia, a parte autora somente trouxe aos autos parte da conversa sem 

demonstrar o contexto em que as ofensas se iniciaram. Outrossim, 

denota-se do teor dos “prints” acostados que as ofensas foram 

recíprocas, não sendo possível especificar de quem teriam partido 

inicialmente, de modo que, seria duvidoso atribuir a responsabilidade 

exclusivamente à reclamada. Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO. PROVOCAÇÕES E 

OFENSAS RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO 

DIREITO DO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC. PLEITO IMPROCEDENTE. 1. 

Hipótese em que o regime de responsabilidade civil incidente na hipótese 

regula-se pelo disposto na regra geral do Código Civil, isto é, está 

fundamentado na responsabilidade subjetiva, prevista no artigo 186 do 

Código Civil (CC) combinado com o artigo 927 do mesmo diploma 2. 

Impossível se imputar de forma exclusiva à parte ré a responsabilidade 

pelos fatos ora em discussão, já que a prova dos autos indica que foram 

desferidas agressões de forma recíproca. Parte demandante que não 

logrou êxito em se desincumbir do ônus de comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. Mantida a 

improcedência dos pedidos. APELO DESPROVIDO POR MAIORIA. (TJ-RS - 

AC: 70058435272 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de 

Julgamento: 16/07/2014, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/07/2014) Ademais, a conversa entre as partes se deu 

em âmbito particular, assim, o envio de mensagens não têm o condão de, 

por si só, caracterizarem autêntica lesão a atributo da personalidade, uma 

vez que, não se trata de dano moral in re ipsa. A propósito: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. MENSAGEM ENVIADA EM CONVERSA PARTICULAR NO 

FACEBOOK. DANO MORAL ALEGADO. PROVA INSUFICIENTE. ART. 373, I, 

CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. De acordo com o que 

dispõe o art. 373 do Novo Código de Processo Civil, incumbe à parte 

autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (inciso I) 

e, à parte ré, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte autora (inciso II). Hipótese em 

que os fatos narrados na inicial (envio de mensagem particular a grupo de 

três pessoas na rede social Facebook), conquanto comprovados, não têm 

o condão de, por si só, caracterizarem autêntica lesão a atributo da 

personalidade, não se tratando, pois, de dano moral in re ipsa, sobretudo 

em atenção às peculiaridades do caso concreto. Assim considerando, e 

porque o prejuízo imaterial citado na inicial não restou comprovado, em 

desatendimento ao que preceitua o art. 373, I, do CPC, merece ser mantida 

a sentença de improcedência do feito. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(TJ-RS - AC: 70080301377 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de 

Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 14/06/2019) Nestes termos, a parte autora não se 

desincumbiu do ônus de provar a existência de fato constitutivos de seu 

direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Deste 

prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 
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não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de 

modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000974-98.2018.8.11.0004 Polo Ativo: ANA LUIZA LIMA 

TEIXEIRA Polo Passivo: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. Rejeito as preliminares arguidas, vez que, não verificados os seus 

requisitos. 2.2. MÉRITO Em linhas iniciais, verifico que a matéria já está 

suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse sentido, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS onde a parte autora, em 

resumo, afirma que celebrou com a empresa requerida, um consórcio de 

uma Honda Biz 125 EX no valor de R$ 14.983,89, divididos em 72 parcelas 

de R$ 271,44. Ressalta que sempre cumpriu com suas obrigações, 

realizando o pagamento das parcelas mensais. Ressalta que já pagou a 

parcela de nº 48, todavia, mesmo tendo realizado o pagamento, a 

reclamada insiste em cobrar novamente a mesma parcela. Afirma que a 

requerida tem ameaçado inserir seu nome nos cadastros de maus 

pagadores e tem enviado mensagens de texto em seu celular. Motivo pelo 

qual, pleiteia a declaração de inexistência do débito, indenização por 

danos morais. Em sede de contestação, aduz a reclamada que a parte 

autora não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, 

ressaltando que todos os pagamentos realizados foram amortizados e que 

o contrato atualmente encontra-se quitado. Pugnando, assim, pela 

improcedência dos pedidos iniciais. No caso sub judice verifico que muito 

embora a requerente afirme que tenha sofrido danos passíveis de 

indenização em razão das cobranças indevidas, houve apenas um 

simples equívoco da reclamada, o qual não foi capaz de ensejar danos 

extrapatrimoniais à parte autora. In casu, verifico que as cobranças 

indevidas que a requerente afirma ter sofrido configuraram de fato um 

dissabor e um inconveniente, de ter que solicitar a correção do erro. 

Conforme se denota pelos documentos acostados pela reclamada, o 

contrato realizado entre as partes encontra-se quitado e contemplado. 

Outrossim, a reclamante não comprova que a reclamada continua 

efetuando cobranças indevidas. Registre-se que a Reclamada não 

chegou, por exemplo, a inscrever o nome da Autora junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, o que seria capaz de configurar o dano moral in re 

ipsa.. Ademais, caberia à autora comprovar que a situação lhe tenha 

causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender seus 

direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica, 

passíveis de ressarcimento pecuniário, ônus do qual não se desincumbiu 

(art. 373, I do CPC). Assim, não restou configurado dano moral no caso 

dos autos, limitando-se o episódio a simples aborrecimento. Nesse 

contexto, é o entendimento da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO CONTRA-TUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. Situação excepcional que não se verifica no caso 

concreto, ficando na seara do mero descumprimento contratual. Ausente 

prova de que a situação vivenciada tenha atingido os direitos de 

personalidade da requerente a justificar a concessão da indenização 

pretendida. Dano moral não caracterizado. Improcedência do pedido 

mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70079557047 RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 14/03/2019, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/03/2019) Destarte, deve a parte autora provar, mesmo que de maneira 

mínima a extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano 

ocorrido de forma geral como apresentado no presente autos. In casu, 

entendo não ser cabível o dano moral. Deste prisma, a situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-31.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALINE DE MELO GOIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001403-31.2019.8.11.0004 Promovente: NEIVA SAVOGIM DA 

SILVA - ME Promovido: ALINE DE MELO GOIS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da promovida com base no 

artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente 
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citada, deixou de comparecer a sessão de conciliação e apresentar 

contestação. No entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista 

que os fatos alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se 

o contrário resultar da convicção do juiz. 2.3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE 

LOCUPLETAMENTO ILICITO, afirmando que é credor da quantia de 

R$1.630,00 (mil e seiscentos e trinta reais), representados pela Nota 

Promissória em anexo. Afirma que a quantia atualizada consiste em R$ 

2.548,05 (dois mil e quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos). 

O Art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/1966), prevê a 

prescrição executória da nota promissória em 03 (três) anos a contar do 

vencimento. Já o Art. 48 do Decreto-Lei 2.044/1908, possibilita a ação de 

locupletamento quanto se tratar de nota promissória e letra de câmbio, e 

diante da ausência de previsão do prazo prescricional deve ser adotado a 

previsão no Art. 206, §3º, IV do CC: “Prescreve em três anos - A 

pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa”. E esse prazo 

deve ser considerado após a prescrição executória. Assim, considerando 

que o vencimento do título ocorreu em 20.04.2016, e a ação foi ingressa 

em 25.06.2019, não há que se falar em prescrição. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA 

PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A simples apresentação 

da nota promissória prescrita é suficiente para embasar a ação de 

locupletamento pautada no art. 48, do Decreto nº 2.044/1908. 2. O prazo 

para ajuizamento da ação de locupletamento prevista no decreto 

2.044/1908 é de 3 anos a contar do dia seguinte do término do prazo para 

execução, não havendo que se falar em prescrição no caso em tela. 

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 

01789213920178090044, Relator: NEY TELES DE PAULA, Data de 

Julgamento: 27/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

27/03/2019) (Grifei) Ainda, importante ressaltar que na ação de 

locupletamento ilícito não existe obrigatoriedade de demonstrar a CAUSA 

DEBENDI. Destaco: APELAÇÃO CÍVEL. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA 

PROMISSÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PORTADOR DO TÍTULO. 

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRÊS ANOS. MARCO INICIAL APÓS A 

PERDA DA FORÇA EXECUTIVA. DISCUSSÃO CAUSA DEBENDI. 

DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESTABELECIMENTO. 1. A 

ação de locupletamento ilícito, diferentemente da ação monitória, possui 

marco inicial para contagem da prescrição a partir do momento em que a 

nota promissória perde a força executiva, sendo desnecessária a 

indicação da causa debendi do título (REsp 1.323.468/DF). 2. Deve ser 

restabelecido o benefício da gratuidade de justiça ao apelante que 

comprova não dispor de condições de arcar com as despesas do 

processo. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu. (TJ-DF 

07019032120188070004 DF 0701903-21.2018.8.07.0004, Relator: SÉRGIO 

ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2019, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 11/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

(Grifei) PROCESSO CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE 

LOCUPLETAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. CONTAGEM DO 

PRAZO (CPC, Art. 206, IV) A PARTIR DA PERDA DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 

ANULADA. I. O portador do título de crédito, na hipótese de resultarem 

infrutíferas as cobranças extrajudiciais, poderá exigir judicialmente o valor 

da dívida, mediante a propositura, ao seu critério, de ações cambiais: (i) 

execução de título extrajudicial (CPC, Arts. 784 e ss) OU (ii) ação de 

enriquecimento sem causa ou de locupletamento (quando ocorrer a 

prescrição da ação de execução ou a decadência de direitos cambiários - 

Decreto n. 2.044/1908), ou, ainda, de ações processuais civis ordinárias: 

(i) ação monitória (CPC, Arts. 700 a 702); ou (ii) ação de cobrança, 

fundada na relação causal originária do título. II. Diferentemente da ação 

de cobrança (arestos mencionados na sentença ora revista), em que a 

causa debendi deve ser indicada e provada pelo credor, na ação cambial 

de locupletamento (caso concreto), o título de crédito inadimplido é a prova 

do enriquecimento sem causa, de modo que é o devedor quem deverá 

demonstrar que não houve enriquecimento ilícito, desconstituindo o título, o 

qual continua a ser cambiário, somente não sendo mais executivo, ou seja, 

o título de crédito é a causa debendi da ação de locupletamento.[1] III. O 

exercício do direito de ação, por seu turno, é limitado no tempo. A 

prescrição corresponde à proteção dada por lei ao devedor, por razões 

de ordem econômica, social e jurídica, para que a obrigação não se 

eternize, bem como constitui uma sanção imposta ao credor negligente, 

pois a sua inércia do direito de ação presume o seu desinteresse 

(dormientibus non sucurrit ius)?. [2] IV. O marco inicial da contagem do 

prazo prescricional para o exercício do direito de ajuizamento da 

específica ação de locupletamento (Decreto nº 2.044/1908, Art. 48, c/c 

CC, Art. 206, inciso IV) é o momento em que a nota promissória perde a 

força executiva, esta 3 anos após a data de vencimento estampada na 

cártula. Precedente do STJ: REsp nº 1.323.468/DF, DJe 28.3.2016. V. No 

caso concreto, a nota promissória, com vencimento em 15.02.2013 (ID. 

4577898 p. 4), teve a prescrição da pretensão executiva ultimada em 

15.02.2016, a partir de quando tem-se a prescrição trienal da ação de 

locupletamento, a qual foi ajuizada em 04.06.2018. Prescrição, portanto, 

não consumada. Precedentes do TJDFT: 1ª Turma Recursal, Acórdão nº 

1115602, DJE: 19/09/2018; 2ª Turma Recursal, Acórdão nº 1117333, DJE: 

21/08/2018; e 3ª Turma Recursal, Acórdão nº 1126614, DJE: 02/10/2018. 

VI. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o 

retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem 

custas processuais nem honorários advocatícios (Lei nº 9.099/1995, Arts. 

46 e 55). [1] Chagas, Edilson Enedino das. Direito Empresarial 

Esquematizado. São Paulo. Saraiva, 2017. [2] Rosa Junior, Luiz Emygdio 

Franco da. Títulos de Crédito. Rio de Janeiro. Renovar, 2011. (TJ-DF 

07034188820188070005 DF 0703418-88.2018.8.07.0005, Relator: 

EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data de Julgamento: 17/07/2019, Terceira 

Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/07/2019 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Desse modo, diante da ausência de 

manifestação do reclamado, a fim fazer prova modificativa do pedido do 

autor, entendo que merece procedência a presente ação. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, 

para: a) CONDENAR a parte Reclamada ALINE DE MELO GOIS a pagar à 

quantia de R$1.630,00 (um mil seiscentos e trinta reais) ao Reclamante 

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME, com juros moratórios de 1% desde o 

vencimento (artigo 397 do Código Civil) e corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Processo Número: 1001341-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO WELLINGTON TRIGUEIRO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO RUFINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DA CONCEICAO NEVES OAB - MT14897/O (ADVOGADO(A))

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 231 de 1067



 

Autos nº. 1001341-25.2018.8.11.0004 Polo Ativo: FRANCISCO 

WELLINGTON TRIGUEIRO DE ANDRADE Polo Passivo: CICERO RUFINO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS e MORAIS em decorrência de acidente de trânsito, onde, em 

síntese, suscita a parte autora que no dia 06 de Junho de 2018, o autor 

trafegava pela Rua Monteiro Lobato, com sua motocicleta quando foi 

surpreendido pelo veículo do requerido que trafegava na Rua Santo 

Antônio, que o abalroou causando avarias em sua motocicleta. Afirma que 

estava trafegando na preferencial. Ressalta que em decorrência do 

acidente sofreu lesões e ao procurar o reclamado para reparação dos 

danos, o mesmo tem se esquivado. Razão pela qual requerem a 

indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Em sede de 

contestação, afirma o reclamado que o autor deu causa ao acidente pois, 

consta do boletim de ocorrência que o reclamado é quem trafegava pela 

preferencial. Aduz que o autor não apresentou nota fiscal dos serviços 

efetuados e, em momento algum, apontou a oficina que lhe prestou os 

serviços para reparação de seu veículo, requerendo, assim, a 

improcedência dos pedidos iniciais. Em audiência de instrução, colheu-se 

o depoimento pessoal das partes do processo, bem como, uma 

testemunha da parte autora. Pois bem. Conforme se extrai dos autos, o 

cruzamento de fluxos não é sinalizado. Nestes casos, as regras para 

estabelecer a preferencial ocorrem nos termos do art. 29, III, “c” do CTB, in 

verbis: Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 

circulação obedecerá às seguintes normas: III - quando veículos, 

transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não 

sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo 

ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; b) no 

caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; c) nos demais 

casos, o que vier pela direita do condutor; Evidenciou-se nos autos que o 

Reclamado trafegava pela “Rua São Francisco” e virou em sentido à “Rua 

Monteiro Lobato” momento em que colidiu com o reclamante, o qual estava 

subindo a Rua Monteiro Lobato pois iria até o Banco do Brasil localizado na 

Avenida Ministro João Alberto. Nesse contexto, age com imprudência o 

condutor de veículo que, sem atentar-se para as normas de trânsito (arts. 

34 e 44 do CTB), invade a via preferencial de tráfego acarretando o 

abalroamento de veículos. Dessa forma, da análise do caso concreto e 

com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, 

depreende-se que o veículo conduzido pela parte promovida avançou o 

cruzamento sem respeitar a via preferencial, vindo a colidir com o veículo 

conduzido pelo promovente. Portanto, restou caracterizada a infração de 

trânsito pela parte promovida, ensejando, consequentemente, conduta 

ilícita para efeitos de responsabilidade civil. Dispõe o Código Civil: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. Assim, quem age com dolo ou culpa, seja ela na 

modalidade de negligência, imprudência e imperícia, tem o dever a 

responsabilidade pelo dano causado a outrem. Com base nisso e 

amparado nos elementos fáticos elucidados nos autos, reconheço que a 

parte promovida agiu com culpa na modalidade de imprudência, visto que, 

descumpriu uma regra de trânsito ao invadir a preferencial. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. IMPRUDÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANOS 

CAUSADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA. DEVER DE 

INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. 

MAJORAÇÃO. 1. Age com imprudência o condutor de veículo que, sem 

atentar-se para as normas de trânsito (arts. 34 e 44 do CTB), invade a via 

preferencial de tráfego em desrespeito à faixa de retenção, acarretando o 

abalroamento de veículos que ocasionou prejuízos comprovados à vítima. 

2. Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, 

pressupostos formadores da responsabilidade civil, inafastável se mostra 

a obrigação de indenizar. 3. A dedução em juízo de pretensão não 

contrária à lei, caracteriza exercício regular do direito e ação/recurso e 

não litigância de má-fé, posto ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC. 4. 

Sucumbente a Apelante, impõe-se a majoração dos honorários fixados em 

seus desfavor no 1º Grau. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - APL: 01895324520178090042, Relator: 

DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 15/04/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/04/2019) No caso sub judice, 

evidenciou-se que a conduta do reclamado causou danos a parte autora 

razão pela qual são devidas as reparações pleiteadas pelas mesmas. 

Nesse contexto, entendo que um acidente automobilístico, como no caso 

em tela, que gera diversos ferimentos por uma conduta imprudente do réu, 

inclusive deixando a parte autora com ferimentos e por muitos dias sem 

trabalhar, ultrapassa o mero aborrecimento, sendo passível de 

indenização de ordem moral. Em se tratando do prejuízo moral, insta 

salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 6.000 (seis mil reais). 3.1 Do Dano Material In casu, nota-se que a 

parte autora alega ter suportado dano material no valor de R$ 1.789,15 (mil 

setecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), em decorrência das 

despesas com o conserto de sua motocicleta. Assim, pleiteia a reparação 

deste valor. Analisando as provas e os elementos fáticos disponíveis nos 

autos, verifica-se que a parte autora comprova tais despesas pois, 

acostou orçamento do conserto. Portanto, entendo ser cabível a 

devolução a título de dano material. 3.2 Dos Lucros Cessantes Nos termos 

do artigo 402 do Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto 

na modalidade de perdas emergentes quanto na modalidade de lucros 

cessantes. Contudo, independentemente da modalidade de dano material, 

diferentemente do dano moral, este não se presume, deve ser 

integralmente comprovado. Assim, em análise do caso, nota-se que a 

parte promovente alega ter suportado dano material, na modalidade lucros 

cessantes, no valor de R$ 2.677,00 (dois mil seiscentos e setenta e sete 

reais), em decorrência do período em que esteve sem trabalhar. Todavia, 

muito embora tenha o autor comprovado que sofreu lesões físicas, em 

exame das provas disponíveis nos autos, não há como ser deferido os 

lucros cessantes por falta de prova quanto ao seu valor. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução 

de mérito, para: a) CONDENAR o Reclamado CICERO RUFINO a pagar a 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante FRANCISCO WELLINGTON TRIGUEIRO 

DE ANDRADE, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). b) CONDENAR o 

CICERO RUFINO a pagar a quantia de R$ 1.789,15 (mil setecentos e oitenta 

e nove reais e quinze centavos) a título de danos materiais, ao Reclamante 

FRANCISCO WELLINGTON TRIGUEIRO DE ANDRADE valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 

54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (43 

STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 232 de 1067



de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001212-83.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JESSICA SILVA SOUZA 

Polo Passivo: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Rejeito as 

preliminares arguidas, uma vez que, não estão verificados os seus 

requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita 

a parte reclamante que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito, pois, apesar de possuir vínculo com a reclamada 

jamais esteve em débito com a mesma. Ressalta que realizou contrato de 

financiamento com o banco reclamado para cursar o ensino superior 

(FIES) e que, mensalmente é descontado em sua conta bancária as 

parcelas devidas. Alega que possui a referida conta apenas para realizar 

o pagamento do contrato. Todavia, mesmo possuindo saldo positivo nesta 

conta e mesmo tendo realizado os pagamentos mensais, a reclamada 

inscreveu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Razão pela 

qual requer a declaração de inexistência do débito, bem como, a 

indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, 

afirma a reclamada que o débito em discussão não se refere a 

financiamento mencionado mas sim, a uma dívida de cartão de crédito que 

restou inadimplida. Motivo pelo qual requer a improcedência da inicial. Pois 

bem. No caso sub judice verifico que muito embora o requerente afirme 

que a requerida inscreveu seu nome nos cadastros restritivos 

indevidamente, denota-se dos autos que a autora, realizou a contratação 

do serviço de cartão de crédito. Fato que se denota claramente através do 

contrato acostado pela reclamada. Assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a inscrição restritiva em 

discussão neste processo. Evidente que a autora contratou o serviço, 

uma vez que, a reclamada comprovou que os termos contratuais do plano 

foram aceitos pela mesma. Outrossim, a reclamada acostou a fatura do 

cartão, comprovando a origem do débito. Ademais, como se verifica houve 

alteração da narrativa apresentada na inicial, uma vez que, na 

manifestação de ID 22566981 a parte autora admite ter realizado 

pagamento de um débito junto à reclamada após o ajuizamento da ação. 

Assim, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial 

e a manifestação, o que afasta definitivamente a verossimilhança das 

alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos 

pedidos formulados na presente ação. Nesse contexto, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a utilização do 

serviço pela Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude 

no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em 

dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. Assim, não restou 

configurado dano moral no caso dos autos, limitando-se o episódio a 

simples aborrecimento. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento 

do judiciário deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena 

de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, 

concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma 

desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão 

somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o 

“mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie 

versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado 

que os envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, 

de modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001629-36.2019.8.11.0004 Promovente: MARIANE LEAL 

GARCIA VITORIA Promovido: NEPUGA POS GRADUACAO LTDA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

verifico que a reclamada arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob o 

fundamento de que a responsável pela emissão dos certificados seria a 

UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR PESQUISA E EXTENSÃO CENID LTDA, 

todavia razão não lhe assiste. Conforme se denota dos autos, a própria 

reclamada acosta contrato realizado entre a reclamante e a reclamada, o 

que comprova a sua responsabilidade solidária. Ainda oportuno ressaltar 

que a existência de obrigação solidaria não implica em litisconsórcio 

passivo necessário, pois, segundo entendimento do STJ não há 

litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo 

facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou 

todos os responsáveis. Vejamos: “(...) É pacífico o entendimento no 

Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, a solidariedade obrigacional 

não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário, 

mas antes na eleição do devedor pelo credor (...)”(STJ - REsp: 1625833 

RS 2016/0239367-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de 
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Publicação: DJ 16/12/2016) Isto posto, rejeito a preliminar arguida. Nesse 

contexto, entendo que não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual passo a análise de mérito. 2.1. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS, afirmando que em maio de 2017 se 

matriculou junto a requerida na Pós Graduação Lato Sensu em Farmácia 

Estética, na cidade de Goiânia-GO. Ressalta que o curso teve duração de 

11 meses e que pagou a taxa de matrícula e demais mensalidades, enviou 

todas as documentações necessárias e ao final foi aprovada no curso, 

cumprindo fielmente sua obrigação ao que foi pactuado. Afirma que, 

conforme disposição contratual, a reclamada deveria ter entregado o seu 

certificado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Todavia até o ingresso 

da ação a reclamada não realizou a entrega. Motivo pelo qual requer a 

entrega do certificado, bem como, a indenização pelos danos morais 

padecidos. Em sua defesa, a Reclamada impugna as alegações iniciais, 

afirmando que a não entrega foi oriunda de culpa de outra instituição de 

ensino conveniada com a reclamada e que a responsabilidade para a 

emissão e entrega do certificado pertencia a aquela instituição. Afirma que 

ao ingressar com ação judicial contra esta terceira recebeu o certificado 

da reclamante o qual foi imediatamente enviado pelos correios. Em que 

pese as alegações da reclamada, conforme se denota do contrato 

entabulado com a reclamante, verifica-se que figura como instituição 

contratada para a prestação do serviço de pós graduação, sendo certo 

que eventual convenio não é capaz de ilidir sua responsabilidade. Assim, 

encontra-se caracterizada a conduta ilícita. Entretanto, conforme se 

verifica dos autos, mormente da impugnação a contestação, o certificado 

foi entregue à reclamante após o ajuizamento da presente demanda, 

assim, entendo que houve perda superveniente do objeto da obrigação de 

fazer. 3. DANO MORAL O dano moral, in casu, reside configurado, pois 

não resta duvida na falha da prestação do serviço, diante do 

constrangimento vivenciados pela autora em decorrência da demora para 

entregar o diploma. Entendo que a Reclamada não apresentou documentos 

aptos a garantir que não tem responsabilidade na demora da entrega do 

diploma ao autor. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 

Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Neste sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMORA NA 

ENTREGA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte local, com base nos 

elementos probatórios da demanda, consignou estar evidenciado o dano 

moral experimentado pela parte ora agravada. A alteração das conclusões 

adotadas no acórdão recorrido, tal como colocada a questão nas razões 

recursais, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática, 

providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 

493533 GO 2014/0067894-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de 

Julgamento: 13/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

20/05/2014) (Grifei) RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DANO 

MORAL. A disponibilização do diploma ao aluno graduado é consequência 

lógica da regular conclusão do curso superior. A demora injustificada na 

entrega do documento configura falha na prestação do serviço, obrigando 

a instituição de ensino a reparar os danos daí provenientes. Danos morais 

configurados. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007854623 

RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 

08/08/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/08/2018) (Grifei) Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, 

para: a) CONDENAR a parte Reclamada NEPUGA POS GRADUACAO LTDA 

a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a titulo de indenização por 

danos morais a Reclamante MARIANE LEAL GARCIA VITORIA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

Quanto a obrigação de fazer, sugiro extinção sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VI do CPC. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Autos nº 1001564-41.2019.8.11.0004 Polo Ativo: HYGOR LAYON RIBEIRO 

BARROS Polo Passivo: PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 
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decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte 

autora que é cliente da empresa reclamada e possui um cartão de crédito 

MEU PAG INTERNACIONAL MASTERCARD, o qual utiliza para realizar 

compras pela internet. Afirma que no dia 25 de maio de 2019 foi a uma loja 

na cidade de Barra do Garças-MT e ao tentar realizar o pagamento de 

seus óculos de grau através do cartão, foi surpreendido com a falta de 

limite. Ao checar o extrato de sua fatura, percebeu duas transações 

desconhecidas uma no valor de R$ 1.400 (mil e quatrocentos reais) e 

outra no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Ressalta que entrou em 

contato com a requerida para contestar tais valores, porém, não obteve 

solução. Razão pela qual requer a repetição de indébito, bem como, a 

indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, a 

reclamada impugna genericamente as alegações da exordial, aduzindo 

que a cobrança é devida pois, só é possível realizar compras através do 

cartão se for fornecido do CVV do mesmo. Afirma que não cometeu 

nenhum ato ilícito e que se houve dano, este é de responsabilidade 

exclusiva do consumidor. Pois bem. No caso sub judice, verifico que muito 

embora a requerida afirme que não tenha violado nenhum direito da parte 

requerente, denota-se que ocorreu a utilização indevida dos dados do 

cartão de crédito da parte autora, para firmar realizar transações 

desconhecidas. Fato que configura a falha na prestação de serviço pois, 

caberia à requerida, após a contestação dos valores, a análise das 

mesmas a fim de evitar ocorrência de erros como este. Registre-se que, 

ao contrário do que afirma a reclamada, não se trata de fortuito externo, 

mas sim, consequência do risco integral da atividade. Nesse contexto, a 

reclamada, na prestação de seus serviços deve se aparelhar de forma a 

se proteger, bem como a seus clientes, de eventuais golpes. Não podendo 

transferir o risco de sua atividade para os consumidores. Nesse sentido: 

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - TRANSAÇÕES 

INDEVIDAS - CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO - DANOS MORAIS - 

CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA. - Relação de consumo 

caracterizada - Inversão do ônus da prova - Banco que não provou que 

as transações não reconhecidas pelo autor foram realizadas por culpa 

exclusiva deste ou de terceiro - Responsabilidade objetiva da instituição 

financeira decorrente do risco integral de sua atividade - As instituições 

bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes 

ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre 

do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - 

Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Art. 543-C do 

CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC - Súmula nº 479 do STJ - Declaração 

de inexigibilidade dos débitos perante o autor - A indenização por dano 

moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre 

com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o 

quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de 

recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem 

causa da vítima. (TJ-MG - AC: 10024132732116001 MG, Relator: Domingos 

Coelho, Data de Julgamento: 03/07/2019, Data de Publicação: 09/07/2019) 

Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. 

E, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário, portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do fornecedor. 

Destarte, a reclamada não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia 

(art. 373, II do CPC) não comprovando que as compras desconhecidas 

foram realizadas pelo autor. Evidenciou-se, portanto, que as transações 

contestadas não foram realizadas pelo autor, o que comprova a existência 

de fraude. Não pairam dúvidas de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve seus recursos 

financeiros subtraídos sem sua prévia autorização. Trata-se prejuízos que 

ultrapassam transtornos diários e que merecem ser indenizados (art. 6º, 

VI do CDC e art. 5º, V e X da CF/88). Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por fim, quanto ao pedido de indenização 

por dano material, entendo este ser devido, pois, conforme se verifica a 

reclamada não realizou a devolução ou estorno do valor. Assim, entendo 

ser cabível a repetição de indébito nos termos do art. 42, parágrafo único 

do CDC. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: A) CONDENAR, a Requerida 

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO. a pagar a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a 

Requerente HYGOR LAYON RIBEIRO BARROS, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (362 STJ). B) CONDENAR, a Requerida PAG S.A. MEIOS DE 

PAGAMENTO. a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos materiais ocasionados a Requerente HYGOR 

LAYON RIBEIRO BARROS, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ). Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS NAZARINO MARQUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. MONTEIRO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001441-43.2019.8.11.0004 Requerente: DENIS NAZARINO 

MARQUES DE SOUSA Requerido: V. P. MONTEIRO - ME Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de 
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conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DESACORDO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E MATERIAL, onde suscita a parte autora que adquiriu 100 

metros quadrados de pedra retalho verde esmeralda da parte reclamada. 

O valor avençado para o pagamento era de R$ 3.500,00 (Três Mil e 

Quinhentos Reais), do qual a reclamada recebeu a título de pagamento 02 

(dois) cheques pós-datado, sendo o primeiro para o dia 22/10/2008 no 

importe de R$ 1.750,00 (Hum Mil Setecentos Reais) e o segundo para o dia 

(22/11/2018) no importe de R$ 1.750,00 (Hum Mil Setecentos Reais). 

Contudo, a reclamada não realizou a entrega dos produtos adquiridos e 

mesmo assim descontou o primeiro cheque. Afirma a parte autora que 

mesmo após o primeiro pagamento, a reclamada não entregou as pedras o 

que obrigou a parte reclamante a sustar o segundo cheque. Assim, requer 

a indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Pois bem. A 

proposta de contrato possui efeito de vincular o proponente (art. 427 do 

CC), sendo direito do consumidor exigir o cumprimento forçado do que foi 

oferecido, não sendo permitido ao ofertante arrepender-se. Ademais, nos 

termos do artigo 35 do CDC, se o fornecedor se recusar em cumprir a 

oferta, o consumidor poderá, alternativamente, a sua escolha: “I - exigir o 

cumprimento forçado da obrigação (...); II - aceitar outro produto ou 

prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à 

restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 

atualizada, e a perdas e danos.” Em exame ao caso concreto, mormente 

quanto aos documentos colacionados pela parte autora, nota-se que a 

mesma, apesar de suas alegações, não comprova que a parte reclamada 

não procedeu à entrega dos produtos ou que os tenha adquirido junto à 

reclamada, pois não trouxe aos autos nenhum documento apto a provar a 

existência de relação jurídica com a mesma. Não obstante tratar-se de 

relação de consumo, não se mostra razoável pretender o autor eximir-se 

do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de 

seu direito, mesmo quando invertido o ônus da prova. Nestes termos, não 

se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato constitutivos de 

seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

De mais a mais, não há como acolher as teses lançadas na peça 

vestibular, uma vez que, a parte autora não trouxe aos autos elementos 

suficientes a provar suas alegações, não comprovando, portanto, os 

fatos constitutivos de seu direito. Deste prisma, a situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Processo Número: 1001645-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEYZA MAYARA ROSA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INPOS - INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL - EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO OAB - GO49185 

(ADVOGADO(A))

TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO OAB - GO47435 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001645-87.2019.8.11.0004 Polo Ativo: GEYZA MAYARA ROSA 

SANTOS Polo Passivo: INPOS - INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde, em síntese, afirma a parte 

autora que se dirigiu até uma loja de móveis para atualizar seu cadastro 

pois iria realizar uma compra a prazo e lá foi informado que existia uma 

pendencia em seu CPF. Foi até a CDL para averiguar a situação e verificou 

que a requerida havia inscrito seu nome no cadastro de devedores em 

razão de um boleto o qual foi pago em 10/12/2018. Motivo pelo qual requer 

a indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, 

afirma a reclamada que realizou a baixa antes mesmo de a autora ter 

ingressado com a presente demanda, demostrando que não houve 

qualquer resistência da requerida em promover a baixa na inscrição. 

Afirma que não se pode apenas presumir os danos que porventura tenha 

a autora sofrido. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. No 

caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que não 

violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício regular 

de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, efetuou o 

pagamento das parcelas. Registre-se que, a Requerida não comprovou a 

inadimplência da parte autora, fato este que evidencia a falha da requerida 

ao incluir a inscrição restritiva no nome da mesma. A parte autora, por sua 

vez, comprovou o pagamento das faturas dos meses anotados pela 

reclamada, de modo que, resta evidente que a inscrição restritiva é 

indevida. Cumpre ressaltar, que o pagamento do débito inscrito foi 

realizado na data de seu vencimento, qual seja: 10/12/2018, e mesmo 

assim a reclamada procedeu à anotação em 25/03/2019. Nesse contexto, 

não há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, 

a requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de 

Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço 

da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 
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portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir o 

nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após o 

pagamento da dívida, provocou um abalo moral ao autor, eivando a 

importante e fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão 

deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao 

bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), 

de modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou 

limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição indevida em cadastro de 

proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, isto é, o dano moral 

decorre do próprio fato, não sendo necessária sua prova: Danos morais. 

Autora que teve seu nome apontado em cadastros de inadimplentes por 

débito que estava adimplido. Sentença de procedência. Pleito recursal. 

Autora que realizou o pagamento na empresa credora. Teoria do risco 

profissional. Responsabilidade Objetiva, independendo de culpa. Fortuito 

interno, ligado à organização inerente à atividade da empresa. 

Responsabilidade objetiva configurada. Apontamento indevido. Dano 

Moral. Ocorrência. Dano in re ipsa, que independe de prova. Quantum 

arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Juros. Correção monetária. Tabela TJSP, a partir da 

imposição, data da sentença. Honorários advocatícios. Majoração para 

20% do valor corrigido da condenação. Inteligência e aplicação do artigo 

85, § 11 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelo improvido. 

(TJ-SP - APL: 10052135320188260223 SP 1005213-53.2018.8.26.0223, 

Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 04/12/2018, 18ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2018). (grifo nosso) Em se 

tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 7.000 (sete mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da 

tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada INPOS - INSTITUTO DE GESTAO 

EDUCACIONAL, a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título 

de indenização por danos morais ocasionados a parte reclamante GEYZA 

MAYARA ROSA SANTOS, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito 

que originou a negativação, em discussão nesse processo, tornando 

definitivos os efeitos da tutela. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARIA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001719-44.2019.8.11.0004 Polo Ativo: IVANI MARIA DO CARMO 

Polo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já está 

suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse sentido, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde, em síntese, afirma a 

parte autora que jamais possuiu qualquer vínculo com a requerida capaz 

de gerar débito, no entanto, teve conhecimento de duas inscrições 

restritivas em seu nome, anotadas pela reclamada no valor de R$ 2.482,35 

(dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) e 

outra no valor de R$ 391,36 (trezentos e noventa e um reais e trinta e seis 

centavos). Motivo pelo qual pleiteia a declaração de inexistência do débito, 

bem como, a indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de 

contestação, aduz a requerida que não praticou ato ilícito visto que, a 

inscrição nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito se deu pela 

falta de pagamento de um empréstimo, o qual tem por fundamento um 

contrato em anexo. Ressalta que os direitos creditórios quanto ao 

empréstimo mencionado foram cedidos à reclamada pelo Banco do Brasil. 

Pugnando, assim, pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No 

caso sub judice verifico que muito embora o requerente afirme que a 

requerida inscreveu seu nome nos cadastros restritivos indevidamente, 

denota-se dos autos que a parte autora, possuía pendencias junto a outra 

empresa e que os direitos creditórios foram cedidos a reclamada. Nota-se 

que a parte autora não comprovou que realizou o pagamento das parcelas 

do empréstimo, cujo contrato foi realizado na modalidade CDC e anexado 

aos autos. Não obstante tratar-se de relação de consumo, não se mostra 

razoável pretender o autor eximir-se do ônus de demonstrar, ainda que 

minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, mesmo quando 

invertido o ônus da prova. De mais a mais, não há como acolher as teses 

lançadas na peça vestibular, uma vez que, a parte autora não trouxe aos 

autos elementos suficientes a provar suas alegações, não comprovando, 

portanto, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC). Forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, que a Reclamante 

não realizou o pagamento dos boletos emitidos, razão pela qual não há 

que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, 

não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta 

que o Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade 

civil. 3.1 DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora 

ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a dívida é 

devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 
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enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde 

CONDENO ao pagamento de 2% (por cento) do valor da causa, em favor 

da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 

81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% 

sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte 

contrária e 10% referente as custas processuais. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHON MALONE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001672-70.2019.8.11.0004 Polo ativo: JHON MALONE 

FERNANDES DA SILVA Polo passivo: MARCIA APARECIDA DA SILVA 

62302116100 Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito pois jamais contratou serviços com o Reclamado. Na 

contestação o réu alega que a divida é devida, apresentando documentos 

como notas promissórias e boletos que comprovam a origem da dívida. O 

autor, alega que desconhece o contrato, requerendo a desistência da 

ação alegando que “há necessidade de prova pericial”. Pois bem, entendo 

que cabe a desistência da ação em qualquer momento do processo, 

inclusive não havendo necessidade da anuência do réu já citado, no 

entanto, verifico que considerando os documentos apresentados pelo 

Promovido, a dívida é devida, visto que a assinatura do réu é IDENTICA 

aos documentos apresentados na inicial. Sendo assim, conforme 

determina o enunciado 90 do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Verifico que há indícios de má-fé, visto que há 

verossimilhança nas alegações da Reclamada. Diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo, sendo evidente que a parte autora contratou o serviço da 

reclamada. Registre-se que o contrato está instruído com os documentos 

pessoais da parte autora e, ainda, a assinatura do contrato quando 

comparadas com assinatura de seus documentos pessoais, são idênticas. 

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a cobrança devida e ausência de pagamento pelo reclamante, 

razão pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. 

Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser 

indenizado, levando-se em conta que o requerido está acobertado pela 

excludente da responsabilidade civil. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Requer o reclamado a condenação da parte autora em litigância de má-fé, 

por ingressar com ação de ressarcimento sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. 

Pois bem, é indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na 

medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), 

narrando na inicial que desconhecia a existência da divida, 

comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante 

ao pagamento do percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por 

litigância de má-fé, bem como as custas processuais. Ainda, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. Revogo liminar eventualmente concedida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001751-83.2018.8.11.0004 Promovente: SONIA MARIA GOMES 

DA SILVA Promovido: JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA e 

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado 

Partido Progressista pleiteia o reconhecimento da sua ilegitimidade 

passiva, sob argumento que quem utilizou-se dos serviços da parte autora 

foi o primeiro reclamado. Não há que se falar em ilegitimidade, tendo em 

vista que o Partido tem responsabilidade solidária com as despesas da 

campanha do candidato. Com efeito, destaco a previsão do artigo 17 da 

Lei 9.504/97: “As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a 

responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na 

forma desta Lei.” Ainda dispõe o artigo 29, §§ 3º e 4º da mesma lei: § 3o 

Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação 

da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por 
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decisão do seu órgão nacional de direção partidária.(Incluído pela Lei nº 

12.034, de 2009) § 4o No caso do disposto no § 3o, o órgão partidário da 

respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as 

dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do 

débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das 

contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Grifei) Ainda, somados as 

informações alhures, colaciono as jurisprudências sobre o assunto: 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO A CARGO ELETIVO 

E PARTIDO POLÍTICO. São beneficiários da força de trabalho empregada 

pelo prestador tanto o candidato ao pleito eletivo, quanto o partido político, 

e, na condição de tomadores dos serviços prestados, ambos são 

responsáveis solidariamente pela satisfação da dívida. (TRT-3 - RO: 

00077201313803007 0000077-23.2013.5.03.0138, Relator: Camilla 

G.Pereira Zeidler, Terceira Turma, Data de Publicação: 

25/11/2013,22/11/2013. DEJT. Página 60. Boletim: Sim.) (Grifei) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CANDIDATO E PARTIDOS POLÍTICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DÉBITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 17, DA LEI N. 9.504/97. POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO CONFORME A 

PETIÇÃO INICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. REFORMA 

DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AI: 

08033760820158020000 AL 0803376-08.2015.8.02.0000, Relator: Des. 

Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2019) (Grifei) Assim, evidente 

que não há que se falar em ilegitimidade, de modo que REJEITO a preliminar 

suscitada. 2.1.1. REVELIA Decreto a revelia do promovido JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 

e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente citado, deixou de comparecer 

a sessão de conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero 

que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial 

serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, sendo realizada audiência de instrução com oitiva do depoimento 

pessoal da parte autora, uma testemunha da reclamante e uma da parte 

reclamada PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. O(a) autor(a) ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS 

MORAIS, aduzindo que em 01.09.2018 foi contratado para trabalhar como 

integrante de divulgação e propaganda do reclamado como candidato a 

Deputado Estadual de Mato Grosso. Afirma que o valor pactuado foi 

R$1.000,00 (um mil reais), para pagamento em 03/10. Aduz que apesar de 

ter trabalhado todo dia, juntamente com grupo médio de quarenta pessoas, 

não receberam o pagamento pelos serviços prestados. Pugna ainda pelo 

mesmo valor a título de danos morais. Em sua defesa, o Partido 

Progressista se manteve a afirmar a ausência de responsabilidade pela 

sua ilegitimidade, e que a parte autora não comprovou o abalo sofrido, 

pugnando pela improcedência da inicial. Em audiência de instrução, a 

autora em depoimento pessoal e sua testemunha, que foi ouvida como 

informante, confirmaram a prestação do serviço, e que o contrato foi 

assinado, mas permaneceu com o Reclamado José de Arimatéia. 

Afirmaram ainda, o prejuízo sofrido pela autora pelo não recebimento da 

verba salarial discutida. Já a testemunha do partido reclamado sr. JOSE 

CARLOS DE FARIA CARDOSO, também contratado pelo reclamado José 

de Arimateia, em resumo, alegou que o candidato o contratou diretamente 

para trabalhar em sua campanha, inclusive, disponibilizou a cópia do 

contrato realizado entre eles. Afirma que em nenhum momento em que foi 

realizado as reuniões ou contratações o partido reclamado esteve 

presente. Afirma que não tem conhecimento de que o partido tenha feito 

compromisso financeiro de custear a campanha política do candidato 

reclamado e que também não tem conhecimento se outras pessoas foram 

contratadas para trabalhar na referida campanha pois, o candidato 

realizou as tratativas para sua contratação pessoalmente e em apartado. 

Afirma que recebeu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo serviço 

prestado e que o pagamento foi realizado por transferência bancária. 

Afirma que, mesmo trabalhando para o candidato, não participou de 

nenhuma reunião realizada e não teve contato com nenhuma pessoa 

contratada pelo mesmo. Esses foram os resumos dos fatos ocorridos em 

audiência, sendo certo que as alegações de ilegitimidade foram 

desconsideradas, tendo em vista que não se trata de prova fática e sim 

matéria de direito, ao qual já foi devidamente fundamentada em tópico 

especifico. 2.2.1. DANOS MATERIAIS A parte autora pleiteia a título de 

danos materiais, a quantia de R$1.000,00 (mil reais), valor pactuado pela 

realizados dos serviços prestados. Com efeito, os reclamados não 

cumpriram com o ônus da sua prova comprovando o pagamento pelos 

serviços prestados, de modo que merece a procedência. 2.3 DANOS 

MORAIS No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, pois conforme 

demonstrado em audiência, a parte autora que é pessoa humilde, prestou 

serviços para divulgação da campanha eleitoral dos reclamados, com 

intuito de utilizar o salário além de outros objetivos, para própria 

subsistência, o que restou prejudicado diante da inadimplência dos 

reclamados. Neste sentido, resta evidente o dever de indenizar: RECURSO 

DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Tendo em vista a 

possibilidade de provimento quanto ao mérito do recurso de revista, deixo 

de analisar a referida preliminar, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC/2015 

(art. 249, § 2º, CPC/73). INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO 

PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DAS VERBAS RESILITÓRIAS. O pagamento 

de salário é uma das principais obrigações do empregador com o 

empregado que cumpre sua obrigação de prestar serviços na justa 

expectativa de que receberá a contraprestação pecuniária avençada. 

Trata-se de meio de subsistência e por essa razão tem caráter alimentar. 

É por meio da respectiva percepção que o trabalhador adquire os bens da 

vida para si e para sua família. O atraso reiterado no pagamento do salário 

causa evidentes danos ao empregado, que independem de comprovação. 

Assim, comprovado o não pagamento dos salários e das verbas 

resilitórias, cabe ao empregado ser indenizado em danos morais. Recurso 

de revista conhecido por violação do artigo 5º, X, da Constituição Federal 

e provido. (TST - RR: 20845520115010221, Relator: Alexandre de Souza 

Agra Belmonte, Data de Julgamento: 28/09/2016, 3ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 30/09/2016) (Grifei) Assim, resta evidente o prejuízo 

moral experimentado pelo autor. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em 

regra, a responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, 

a partir da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de 

indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio 

ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral passível de indenização 

segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele 

que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em 

virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no 

caso vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, 

a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

1.000,00 (mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, para solidariamente: a) CONDENAR, os Reclamados JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA e PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a 
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título de dano material ao reclamante SONIA MARIA GOMES DA SILVA, e 

por se tratar de obrigação extracontratual, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) 

CONDENAR os reclamados a pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) à 

título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). C) Diante dos fatos 

verificados, DETERMINO a remessa da cópia integral do presente 

processo para a Justiça Eleitoral para adoção de medidas cabíveis. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001742-87.2019.8.11.0004 Polo Ativo: DAIANA BELLO GROSZ 

Polo Passivo: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

demais situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Quanto a arguição de 

inépcia da inicial, rejeito a preliminar aventada, vez que, não 

caracterizados os seus requisitos. Assim, 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita a Reclamante, em síntese, que foi 

surpreendida com a inscrição restritiva de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito. Ressalta que jamais possuiu vínculo com o banco 

reclamado, desconhecendo por inteiro a referida negativação. Assim, 

pleiteia a declaração de inexistência do débito bem como a indenização 

pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, afirma a 

reclamada que não houve ato ilícito praticado pelo banco réu e que a 

cobrança é devida. Aduz que se trata de débitos oriundos de cartão de 

crédito. Ressalta a parte autora, anteriormente assumia os débitos sem 

qualquer objeção. Razão pela qual requer a improcedência dos pedidos 

iniciais. No caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme 

que não violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício 

regular de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, não 

possui relação jurídica com a mesma. Registre-se que, a Requerida não 

comprovou a inadimplência da autora, impugna genericamente os fatos 

alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do débito. 

Oportuno mencionar, que a reclamada acostou aos autos apenas faturas 

produzidas unilateralmente, no entanto, não comprovou que a parte autora 

contratou o serviço cobrado. Acerca desta temática é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E 

FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO 

– DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO (TJMT - N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) Nesse contexto, não há como 

acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a requerida 

não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Com 

efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. E, em 

se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição 

indevida em cadastro de proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, 

isto é, o dano moral decorre do próprio fato, não sendo necessária sua 

prova: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. 

DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. 1. O recurso discute a negativação indevida da 

consumidora que não possuía qualquer débito com a empresa de telefonia. 

2. A negativação indevida viola os direitos da personalidade do inscrito, de 

modo a atentar contra seu patrimônio moral, exigindo a reparação do dano. 

Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no sentido de que havendo 

negativação indevida, estar-se-á diante de dano moral in re ipsa. 3. O 

valor da indenização fixado pelo magistrado de primeiro grau deve ser 

mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação ao reformatio in pejus. 4. 

Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5221129 PE, Relator: Sílvio Neves 

Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª Câmara Regional de 

Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019) Em se tratando do 

prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua reparação 

devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); 

as condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 6.000 (seis mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o teor 

da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

a reclamada BANCO BRADESCARD S.A, a pagar a quantia de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao 
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reclamante DAIANA BELLO GROSZ, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ). b) CONDENO a requerida a excluir o nome da parte requerente 

junto aos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias (548 

STJ), a contar da publicação desta sentença, sob pena de multa inibitória 

no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso. Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito que 

originou a negativação, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001732-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NARA RUBIA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001732-43.2019.8.11.0004 Promovente: NARA RUBIA DA 

SILVA MARTINS Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A autora ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

afirmando que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de 

proteção, vez que jamais contratou qualquer serviço com a ré. A empresa 

Reclamada na contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos 

alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida oriunda de um 

contrato celebrado entre as partes e que a autora deixou de efetuar os 

pagamentos, gerando o débito em discussão. Inicialmente, diante da 

patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada 

apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

conforme artigo 373, II do CDC. A ré apresenta telas sistêmicas e histórico 

de chamadas referentes ao contrato que menciona, porém o documento 

não tem nenhuma identificação do consumidor, não sendo apto para 

comprovar o vínculo da autora ou a origem da dívida. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Analisando os documentos acostados a inicial, 

verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições (POSTERIOR) 

além da discutida no presente processo (WJ SEMIJOIAS), que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo (NÃO INFORMADO), de modo que 

reputa-se legitima. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido 

da ausência de danos morais em caso de legitima negativação 

preexistente (Súmula 385 STJ), cabendo portanto a aplicação de danos no 

presente caso. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – 

DESCONTITUIÇÃO DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÕES POSTERIORES – DISCUSSÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE – SÚMULA 385 – INAPLICABILIDADE – 

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO. 

De acordo com a atual orientação do STJ, para a aplicação do enunciado 

da Súmula nº 385, do STJ, necessária a preexistência de inscrição legítima 

– A repercussão do dano moral nessa espécie de acontecimento é in re 

ipsa, ou seja, presumida, já que inegável o abalo sofrido – A indenização a 

ser fixada competirá ao prudente arbítrio do magistrado que, tendo em 

vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deverá 

estabelecer uma reparação equitativa, levando-se em conta as 

peculiaridades de cada caso, como a culpa do agente, a extensão do 

prejuízo causado e a capacidade econômica do agressor. (TJ_MG – AC: 

10352120019497001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019). A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no 

sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 
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Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando 

que existe negativação posterior não discutida. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a Reclamada 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

NARA RUBIA DA SILVA MARTINS, e por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Ainda, DETERMINO que a requerida a exclua o nome da parte 

requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 

(cinco) dias (548 STJ), a contar da publicação desta sentença, sob pena 

de multa inibitória no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de 

atraso. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-86.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILOIR MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001561-86.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ILOIR MARTINS DA 

SILVA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Assim, REJEITO a preliminar de incompetência de juízo, vez 

que não verificada a necessidade da referida prova. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS onde, em suma, suscita a parte autora que 

em 31/12/2018, por volta das 20hrs, ocorreu uma pane no transformador 

de energia em frente ao escritório da empresa de energia elétrica – 

Energisa em General Carneiro. Em consequência de tal fato, os aparelhos 

eletrônicos de cinco quartos do hotel do requerido, foram danificados. 

Afirma, que os quartos ficaram inutilizados pelo período de 01 (um) mês. 

Assim pleiteia a reparação do dano material, em decorrência do conserto 

dos aparelhos, bem como, os lucros cessantes em decorrência do período 

em que os quartos permaneceram inutilizáveis. Em sede de contestação, 

aduz a reclamada que já realizou o ressarcimento dos aparelhos 

queimados, de modo que, a pretensão do autor deve ser julgada 

improcedente. Alega que quanto aos lucros cessantes que pretende 

receber, não são devidos pois, não há garantia de que os quartos seriam 

utilizados se estivessem em funcionamento e, além disso, o valor pleiteado 

é exorbitante pois somente seria cabível se todos os quartos do hotel 

fossem alugados. Pois bem. É certo que as concessionárias de serviço 

público devem prestar um serviço adequado a todos os seus usuários, 

satisfazendo as condições de regularidade, continuidade e eficiência, 

dentre outras, nos termos do artigo 22 do CDC. Dessa forma, havendo o 

fornecimento de energia elétrica com oscilação, evidenciado está a 

descontinuidade e ineficiência dos serviços prestados. No entanto, no 

caso sub judice, observa-se que apesar das alegações do autor acerca 

da interrupção e oscilações do serviço de energia, não restou 

comprovado nos autos os danos de ordem material que pleiteia o autor. 

Conforme se verifica, não há nos autos provas dos quartos que ficaram 

inutilizados e nem há comprovação do valor da diária alegada. Logo, ainda 

que cabível a inversão do ônus da prova (art. 6, VIII do CDC), a parte 

autora deve apresentar o mínimo lastro probatório da comprovação das 

suas alegações (art. 373, I CPC). Ademais, cumpre ressaltar que ainda 

que se considerasse verdadeiras as alegações autorais quanto aos 

lucros cessantes, não há garantia de que os quartos seriam de fato 

alugados, pois, configura-se situação de mera expectativa. Denota-se dos 

autos, que a reclamada trouxe provas de que realizou o ressarcimento 

dos aparelhos queimados, provando fato extintivo do direito do autor, se 

desincumbindo assim, do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do 

Código de Processo Civil. Desse modo, não comprovada atitude ilícita não 

há como acolher os pedidos elencados na exordial. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MYLENA SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT14517-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001762-15.2018.8.11.0004 Promovente: MYLENA SOUSA 

GOMES Promovido: JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA e PARTIDO 

PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado Partido 

Progressista pleiteia o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob 

argumento que quem utilizou-se dos serviços da parte autora foi o primeiro 

reclamado. Não há que se falar em ilegitimidade, tendo em vista que o 

Partido tem responsabilidade solidária com as despesas da campanha do 

candidato. Com efeito, destaco a previsão do artigo 17 da Lei 9.504/97: 
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“As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a 

responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na 

forma desta Lei.” Ainda dispõe o artigo 29, §§ 3º e 4º da mesma lei: § 3o 

Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação 

da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por 

decisão do seu órgão nacional de direção partidária.(Incluído pela Lei nº 

12.034, de 2009) § 4o No caso do disposto no § 3o, o órgão partidário da 

respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as 

dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do 

débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das 

contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Grifei) Ainda, somados as 

informações alhures, colaciono as jurisprudências sobre o assunto: 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO A CARGO ELETIVO 

E PARTIDO POLÍTICO. São beneficiários da força de trabalho empregada 

pelo prestador tanto o candidato ao pleito eletivo, quanto o partido político, 

e, na condição de tomadores dos serviços prestados, ambos são 

responsáveis solidariamente pela satisfação da dívida. (TRT-3 - RO: 

00077201313803007 0000077-23.2013.5.03.0138, Relator: Camilla 

G.Pereira Zeidler, Terceira Turma, Data de Publicação: 

25/11/2013,22/11/2013. DEJT. Página 60. Boletim: Sim.) (Grifei) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CANDIDATO E PARTIDOS POLÍTICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DÉBITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 17, DA LEI N. 9.504/97. POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO CONFORME A 

PETIÇÃO INICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. REFORMA 

DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AI: 

08033760820158020000 AL 0803376-08.2015.8.02.0000, Relator: Des. 

Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2019) (Grifei) Assim, evidente 

que não há que se falar em ilegitimidade, de modo que REJEITO a preliminar 

suscitada. 2.1.1. REVELIA Decreto a revelia do promovido JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 

e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente citado, deixou de comparecer 

a sessão de conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero 

que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial 

serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, sendo realizada audiência de instrução com oitiva do depoimento 

pessoal da parte autora, uma testemunha da reclamante e uma da parte 

reclamada PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. O(a) autor(a) ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS 

MORAIS, aduzindo que em 01.09.2018 foi contratado para trabalhar como 

integrante de divulgação e propaganda do reclamado como candidato a 

Deputado Estadual de Mato Grosso. Afirma que o valor pactuado foi 

R$1.000,00 (um mil reais), para pagamento em 03/10. Aduz que apesar de 

ter trabalhado todo dia, juntamente com grupo médio de quarenta pessoas, 

não receberam o pagamento pelos serviços prestados. Pugna ainda pelo 

mesmo valor a título de danos morais. Em sua defesa, o Partido 

Progressista se manteve a afirmar a ausência de responsabilidade pela 

sua ilegitimidade, e que a parte autora não comprovou o abalo sofrido, 

pugnando pela improcedência da inicial. Em audiência de instrução, a 

autora em depoimento pessoal e suas testemunhas, confirmaram a 

prestação do serviço e que, o contrato foi assinado, mas permaneceu 

com o Reclamado José de Arimatéia. Ressaltaram que o contrato foi 

assinado em uma reunião no hotel esplanada, no entanto, não foi 

disponibilizado. Afirmaram ainda, o prejuízo sofrido pela autora pelo não 

recebimento da verba salarial discutida, tendo em vista que, a autora 

estava desempregada e tem um filho pequeno. Já a testemunha do partido 

reclamado sr. JOSE CARLOS DE FARIA CARDOSO, também contratado 

pelo reclamado José de Arimateia, em resumo, alegou que o candidato o 

contratou diretamente para trabalhar em sua campanha. Afirmou que 

esteve no lançamento da campanha do candidato e que haviam membros 

do partido presentes. Afirmou que não esteve presente em outras 

reuniões. Afirmou que não tem conhecimento de que o partido tenha feito 

compromisso financeiro de custear a campanha política do candidato 

reclamado. Afirmou, inicialmente, que também não tinha conhecimento se 

outras pessoas foram contratadas para trabalhar na referida campanha 

posteriormente, confirmou que se viu pessoas trabalhando para o 

candidato eram poucas. Afirmou que recebeu a quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) pelo serviço prestado e que o pagamento foi realizado por 

transferência bancária. Afirma que, mesmo trabalhando para o candidato, 

não participou de nenhuma reunião realizada e não teve contato com 

nenhuma pessoa contratada pelo mesmo. Esses foram os resumos dos 

fatos ocorridos em audiência, sendo certo que as alegações de 

ilegitimidade foram desconsideradas, tendo em vista que não se trata de 

prova fática e sim matéria de direito, ao qual já foi devidamente 

fundamentada em tópico especifico. 2.2.1. DANOS MATERIAIS A parte 

autora pleiteia a título de danos materiais, a quantia de R$1.000,00 (mil 

reais), valor pactuado pela realizados dos serviços prestados. Com efeito, 

os reclamados não cumpriram com o ônus da sua prova comprovando o 

pagamento pelos serviços prestados, de modo que merece a procedência. 

2.3 DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, pois conforme 

demonstrado em audiência, a parte autora que é pessoa humilde, prestou 

serviços para divulgação da campanha eleitoral dos reclamados, com 

intuito de utilizar o salário além de outros objetivos, para própria 

subsistência, o que restou prejudicado diante da inadimplência dos 

reclamados. Neste sentido, resta evidente o dever de indenizar: RECURSO 

DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Tendo em vista a 

possibilidade de provimento quanto ao mérito do recurso de revista, deixo 

de analisar a referida preliminar, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC/2015 

(art. 249, § 2º, CPC/73). INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO 

PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DAS VERBAS RESILITÓRIAS. O pagamento 

de salário é uma das principais obrigações do empregador com o 

empregado que cumpre sua obrigação de prestar serviços na justa 

expectativa de que receberá a contraprestação pecuniária avençada. 

Trata-se de meio de subsistência e por essa razão tem caráter alimentar. 

É por meio da respectiva percepção que o trabalhador adquire os bens da 

vida para si e para sua família. O atraso reiterado no pagamento do salário 

causa evidentes danos ao empregado, que independem de comprovação. 

Assim, comprovado o não pagamento dos salários e das verbas 

resilitórias, cabe ao empregado ser indenizado em danos morais. Recurso 

de revista conhecido por violação do artigo 5º, X, da Constituição Federal 

e provido. (TST - RR: 20845520115010221, Relator: Alexandre de Souza 

Agra Belmonte, Data de Julgamento: 28/09/2016, 3ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 30/09/2016) (Grifei) Assim, resta evidente o prejuízo 

moral experimentado pelo autor. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em 

regra, a responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, 

a partir da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de 

indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio 

ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral passível de indenização 

segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele 

que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em 

virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no 

caso vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, 

a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 
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da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

1.000,00 (mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, para solidariamente: a) CONDENAR, os Reclamados JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA e PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a 

título de dano material ao reclamante MYLENA SOUSA GOMES, e por se 

tratar de obrigação extracontratual, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) 

CONDENAR os reclamados a pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) à 

título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). C) Diante dos fatos 

verificados, DETERMINO a remessa da cópia integral do presente 

processo para a Justiça Eleitoral para adoção de medidas cabíveis. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001794-83.2019.8.11.0004 Polo Ativo: DANIELLA MAGALHAES 

DIAS Polo Passivo: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

verifica-se que a parte autora ingressou com ação em desfavor de 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MATO GROSSO e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO GOIÁS, todavia, denota-se 

claramente que as condutas descritas pela autora foram praticadas 

apenas pelo reclamado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

GOIÁS. Dessa forma, o reclamado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO MATO GROSSO não guarda relação com as partes da 

relação jurídica de direito material desta demanda, o que implica no 

reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Entendo que não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA, onde, em 

síntese, suscita a parte autora que em 07.09.2018, às 11h54min, na GO 

139, KM 123, Cristianopolis-GO, foi autuada por supostamente ter 

realizado uma ultrapassagem pela contramão. Afirma que na data da 

infração estava na cidade de Rondonópolis-MT em um festival, hospedada 

em um hotel conforme faz prova dos check-in em anexo. Assevera que é 

proprietária do veículo descrito na autuação, todavia, ressalta que o 

automóvel nunca passou pelo local determinado no Auto de infração, 

razão pela qual acredita que seu veículo foi clonado. Assim, pleiteia a 

anulação da infração em discussão. Em sede de contestação, afirma o 

reclamado que não é parte legítima para figurar no polo passivo da 

presente demanda. Aduz que o ato administrativo, reveste-se de 

presunção de legitimidade e veracidade, dessa forma, é dotado de fé 

pública e cabe ao infrator infirmar de forma robusta que as informações ali 

constantes não são verdadeiras, o que não ocorreu no caso em questão. 

Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Com efeito, a 

presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa 

ou juris tantum, admitindo prova em contrário; no caso dos autos, por parte 

do proprietário do veículo, quanto à sua ilegitimidade para constar como 

responsável pela infração imposta. A propósito: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS DE TRÂNSITO. 

VEÍCULO CLONADO. CONJUNTO PROBANTE SUFICIENTE PARA ILIDIR A 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS. NULIDADE DAS MULTAS. COBRANÇA INDEVIDA. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM DE FORMA 

EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. APELO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2.Em que pese 

ser desnecessária a presença física do proprietário para cometimento das 

infrações de trânsito, no caso o autor provou que o veículo em sua posse 

não estava em Fortaleza nas autuações questionadas, suficiente para 

tornar verossímil a alegação de clonagem das placas, o que afasta sua 

responsabilidade pelas infrações discutidas. (...) restaram, pois, 

descaracterizadas e insubsistentes as autuações e, via de consequência, 

ilidida a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos 

impugnados diante do teor do conjunto probante. (...) Procedente a 

declaração de nulidade das multas aplicadas pela recorrente, bem como 

da respectiva sanção, penalidade ou restrição cadastral imposta ao 

recorrido e ao prontuário de seu veículo, resta manter a condenação da 

apelante em relação à repetição do indébito referente às multas pagas, 

conforme definido no decisum atacado. (...) (TJ-CE - APL: 

00674276320178060167 CE 0067427-63.2017.8.06.0167, Relator: 

ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 

29/04/2019, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2019) 

Oportuno ressaltar, que é desnecessária a presença física do proprietário 

do veículo para cometimento de infrações de trânsito. No caso em 

comento, muito embora a parte autora comprove que não estava no local 

da infração na data e horário em que foi autuada, tal fato não é suficiente 

para ilidir a presunção de legitimidade e veracidade da multa aplicada. 

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: AÇÃO ANULATÓRIA. 

MULTA DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA COM VISEIRA 

LEVANTADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR. Pretensão de 

anulação de auto de infração, por condução de motocicleta com viseira 

levantada (art. 244, I, CTB). Ausência de identificação do condutor ou de 

comprovação de "clonagem" do veículo. Responsabilidade do proprietário, 

nos termos do art. 257, § 7º, do CTB. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP 

00041811320128260038 SP 0004181-13.2012.8.26.0038, Relator: Alves 

Braga Junior, Data de Julgamento: 02/05/2018, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 02/05/2018) Nesse contexto, denota-se que a 

autora, na qualidade de proprietária do veículo, deve responder pela 

infração. Ademais, dispõe o CTB, em seu art. 257, § 7º, ser possível a 

transferência de pontos do proprietário do veículo para o condutor 

infrator, no prazo de 15 dias após a notificação da autuação. Portanto, 
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não há que se falar em conduta ilícita praticada pelo reclamado, de modo 

que, a improcedência da presente ação é a medida que se impõe. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Com esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do 

NCPC, ambos combinados com o art. 485, VI, também do Diploma 

Processual Civil, não havendo ligação entre a Requerida e o objeto do 

direito afirmado neste juízo (o que implica na sua ilegitimidade passiva), 

julgo em relação ao Reclamado DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT o presente feito sem 

apreciação do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001763-63.2019.8.11.0004 Requerente: CINTHIA DANIELA 

CARVALHO SILVA Requerido: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Rejeito as 

preliminares arguidas, uma vez que, não estão verificados os seus 

requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

MATERIAIS, onde, em síntese, suscita a reclamante que realizou a compra 

de um Soundbar LG (modelo SJ5 2.1) pelo valor total de R$ 991,04 

(novecentos e noventa e um reais e quatro centavos), pelo sítio eletrônico 

da requerida. Ressalta que a previsão para entrega era de 11 (onze) dias 

úteis. Todavia, o produto não foi entregue e o valor pago também não foi 

estornado. Relata que procurou o Procon municipal para tentar resolver a 

situação, entretanto, a tentativa restou infrutífera. Razão pela qual requer 

a restituição dos valores pagos bem como, a indenização pelos danos 

morais sofridos. Em sede de contestação, a reclamada impugna 

genericamente os fatos narrados na inicial, aduzindo que não houve dano 

causado e que a pretensão autoral é incabível, de modo que, merece a 

improcedência. Pois bem. A oferta em site de vendas equivale à proposta 

e possui efeito de vincular o ofertante (arts. 427 e 429 do CC), sendo 

direito do consumidor exigir o cumprimento forçado do que foi oferecido, 

não sendo permitido ao ofertante arrepender-se. Ademais, nos termos do 

artigo 35 do CDC, se o fornecedor se recusar em cumprir a oferta, o 

consumidor poderá, alternativamente, a sua escolha: “I - exigir o 

cumprimento forçado da obrigação (...);II - aceitar outro produto ou 

prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à 

restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 

atualizada, e a perdas e danos.” Em exame ao caso concreto, mormente 

quanto aos documentos colacionados pela parte autora, nota-se a parte 

promovida se comprometeu a entregar o produto em 11 dias úteis após o 

pedido, todavia, o produto jamais foi entregue. Diante do exposto, 

evidenciou-se que há conduta ilícita praticada pela parte promovida, de 

modo que, o valor pago pelo produto deve ser restituído, nos termos do 

art. 35, III do CDC. 3.1 DO DANO MORAL Quanto ao pedido de dano moral, 

é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Ademais, há 

de se considerar o contexto em que ocorridos os fatos, tendo em vista 

que, a parte autora comprou o produto para presentear sua mãe, no 

entanto, teve todo o planejamento frustrado pela conduta da reclamada. 

Assim, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter 

solucionado o conflito administrativamente, sem que precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. No que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a Reclamada CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A a pagar a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante CINTHIA DANIELA CARVALHO SILVA, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data da publicação desta sentença (362 STJ). B) CONDENAR a 

Reclamada, ao pagamento da quantia de R$ 991,04 (novecentos e 

noventa e um reais e quatro centavos) a autora, a título de danos 

materiais, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ). Fica a parte condenada ciente 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001882-24.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JESSICA KALINE 

ARAUJO ALVES Polo Passivo: CIELO S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO 

CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

onde, em síntese, suscita a parte autora que em Outubro de 2018, 

celebrou contrato junto a Requerida, para adquirir a máquina de cartão a 

fim de realizar vendas em cartão de crédito e débito. Afirma que se 

interessou ao ver anúncios da reclamada que diziam “VENDEU, RECEBEU 

NA MESMA HORA”. Afirma que realizou vendas no mês de Janeiro de 

2019 no valor total de R$290,00 (duzentos e noventa reais), dos quais 

recebeu apenas o valor de R$60,00 (sessenta reais) que corresponde a 

uma das vendas realizadas naquele mês. Ressalta que entrou em contato 

com a mesma para solucionar o problema, todavia, a reclamada se recusa 

a resolvê-lo. Em sede de contestação, a reclamada impugna 

genericamente os fatos alegados na exordial. Ressalta que não praticou 

ato ilícito que tenha causado danos passíveis de indenização, pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. Evidente que o caso em 

testilha, não se trata de relação de consumo, haja vista não ser a parte 

autora a destinatária final do serviço comercializado pela requerida, 

conforme preconiza os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência: (...) 1. A relação jurídica 

estabelecida entre pessoa física e pessoa jurídica tendo como objeto a 

revenda de cosméticos é de natureza exclusivamente negocial, sendo 

impassível de ser qualificada como relação de consumo diante da 

inexistência dos elementos identificadores indispensáveis à assimilação 

do vínculo material com essa natureza, notadamente as figuras do 

fornecedor e do destinatário final da prestação ( CDC , arts. 2º e 3º) (...) 

(TJ-DF 20161310026449 DF 0002614-96.2016.8.07.0017, Relator: 

ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 06/02/2019, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/02/2019 . Pág.: 270/277) No 

caso sub judice verifico que de fato, a reclamada não repassou o valor da 

venda para o autor. Conforme se depreende dos autos, a reclamada 

afirma ter repassado os valores, todavia, não trouxe aos autos nenhum 

documento apto a comprovar suas alegações. Nesse contexto, não há 

como acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a parte 

reclamada não foi capaz de provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC. A parte 

autora, por outro lado, comprova através dos recibos de venda e da 

contestação realizada junto a reclamada, comprova que não houve o 

repasse do valor. Assim, encontra-se caracterizada a conduta ilícita. 3. 

DO DANO MORAL Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 

Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: A) CONDENAR, a Requerida CIELO 

S.A. a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de 

indenização por danos morais ocasionados a parte Requerente JESSICA 

KALINE ARAUJO ALVES, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (362 STJ). B) CONDENAR, a Requerida CIELO S.A. a 

pagar a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) a título de 

indenização por danos materiais ocasionados a Requerente JESSICA 

KALINE ARAUJO ALVES, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo 

prejuízo (43 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

rescindido o contrato entre as partes, em discussão neste processo. Fica 

a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-02.2019.8.11.0004
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NIVACI SOUSA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Autos nº 1001877-02.2019.8.11.0004 Polo ativo: NIVACI SOUSA MIRANDA 

Polo passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 
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de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde alega o autor que 

teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção de crédito 

pois jamais contratou serviços com o Reclamado. Na contestação o réu 

alega que a divida é devida, apresentando documentos como faturas e 

contrato que comprovam a origem da dívida. O autor, alega que 

desconhece o contrato, requerendo a desistência da ação alegando que 

“há necessidade de perícia grafotécnica”. Pois bem, entendo que cabe a 

desistência da ação em qualquer momento do processo, inclusive não 

havendo necessidade da anuência do réu já citado, no entanto, verifico 

que considerando os documentos apresentados pelo Promovido, a dívida 

é devida, visto que a assinatura do réu é IDENTICA aos documentos 

apresentados na inicial. Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 

do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Verifico que há indícios de má-fé, visto que há verossimilhança nas 

alegações da Reclamada. Diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo, 

sendo evidente que a parte autora contratou o serviço da reclamada. 

Registre-se que o contrato está instruído com os documentos pessoais da 

autora e, ainda, a assinatura do contrato quando comparadas com 

assinatura de seus documentos pessoais, são idênticas. Nesse sentido, 

forçoso reconhecer que a empresa Reclamada agiu no exercício regular 

de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 

188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou 

no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação 

civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

cobrança devida e ausência de pagamento pelo reclamante, razão pela 

qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, 

in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se 

em conta que o requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Requer o reclamado 

a condenação da parte autora em litigância de má-fé, por ingressar com 

ação de ressarcimento sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. Pois bem, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que 

desconhecia a existência da divida, comprovando-se a lide temerária. 5. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na 

petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante ao pagamento do 

percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por litigância de 

má-fé, bem como as custas processuais. Ainda, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora 

ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios 

em favor da parte contrária e 10% referente as custas processuais. 

SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro 

nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR 

a parte autora NIVACI SOUSA MIRANDA a pagar à quantia de R$ 241,38 

(duzentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos) à Reclamada 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do vencimento (art. 397 do CC) e correção 

monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ). Revogo 

liminar eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001878-84.2019.8.11.0004 Polo Ativo: NIVACI SOUSA 

MIRANDA Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, e 

verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, conforme 

acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente regulares. Certo é 

que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. Com efeito, a parte reclamada 

apresenta aos autos, comprovante de cumprimento da obrigação, 

pleiteando pela extinção do feito. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no artigo 487, III 

e artigo 924, II ambos do Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo para o trânsito em julgado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora. Após, proceda-se com as baixas e anotações 

necessárias e remeta-se o feito ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURINO DE SOUZA CARDOSO OAB - MT26300/O (ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO OAB - MT26360/O 

(ADVOGADO(A))

HYGOR SILVA SANTOS OAB - MT27551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001962-85.2019.8.11.0004 Polo Ativo: HYGOR SILVA SANTOS 

Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Nesse sentido, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já está 

suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse sentido, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS, onde, em 

síntese, suscita a parte reclamante que é cliente da reclamada e contratou 

o plano “Vivo Controle Digital 3GB Ilim”, pelo valor de R$ 59,90 (cinquenta e 

nove reais e noventa centavos). Afirma que há dois meses vem pagando 

valor maior do que o contratado, isto é, R$ 81,68 (oitenta e um reais e 

sessenta e oito centavos). Afirma que solicitou o cancelamento, todavia, 

foi informado que tal valor decorre da contratação do plano “Vivo Controle 

Digital 4,5 Gb Ilimitado”. Assim, requer a declaração da inexigibilidade do 

débito, a devolução dos valores pagos em dobro, bem como, a 

indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, 

afirma a parte reclamada que foi autorizada a migração para outro plano e 

que o novo plano possui características e vantagens superiores ao 

anteriormente utilizado, vantagens que estão sendo devidamente 

usufruídas pela parte autora por 03 meses. Ressalta que não há conduta 

ilícita ou dano sofrido que ensejasse indenização. Pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora não impugnou as 

alegações da reclamada. Pois bem. No caso sub judice verifico que muito 

embora o requerente afirme que a requerida realizou a cobrança de 

valores indevidamente, denota-se dos autos que, de fato, houve a 

migração para um novo plano. Diante dos elementos disponíveis nos 

autos, verifico que a parte reclamada comprova, através de telas 

sistêmicas, que o autor tem usufruído dos benefícios do novo plano 

implantado em sua linha, há 3 três meses, sendo correta a cobrança pelo 

serviço prestado. Outrossim, verifica-se que a parte autora não comprova 

que não autorizou a contratação do plano, não se desincumbindo do ônus 

de provar a existência de fato constitutivos de seu direito, nos termos do 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não obstante tratar-se de 

relação de consumo, não se mostra razoável pretender o autor eximir-se 

do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de 

seu direito, mesmo quando invertido o ônus da prova. De mais a mais, não 

há como acolher as teses lançadas na peça vestibular, uma vez que, a 

parte autora não trouxe aos autos elementos suficientes a provar suas 

alegações, não comprovando, portanto, os fatos constitutivos de seu 

direito. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário 

deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de 

propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, 

concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma 

desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão 

somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o 

“mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie 

versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado 

que os envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, 

de modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001975-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SANDRA ANDRADE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001975-84.2019.8.11.0004 Polo Ativo: LUZIA SANDRA 

ANDRADE DA CRUZ Polo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Rejeito as preliminares 

arguidas, vez que não verificadas os seus requisitos. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS onde, em 

síntese, afirma a parte autora que era consumidora dos serviços da 

reclamada e que a partir de Junho/2018 sofreu cobranças indevidas, as 

quais aumentaram significativamente o valor de suas faturas. Ressalta 

que por diversas vezes entrou em contato com a reclamada para 

contestar a fatura, porém, as cobranças a maior sempre continuavam. 

Afirma que em Outubro/2018 conseguiu alterar o seu plano para um valor 

de 67,10 (sessenta e sete reais e dez centavos), contudo, as faturas não 
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vieram de acordo com o valor contratado. Em decorrência disso, resolveu 

realizar o cancelamento, todavia, a reclamada efetuou a cobrança de uma 

multa rescisória. Razão pela qual requer a indenização pelos danos morais 

e materiais padecidos. Em sede de contestação, afirma a reclamada que 

não praticou ato ilícito pois, não houve cobrança indevida já que os 

serviços foram disponibilizados e utilizados pela reclamante, sendo devida 

a sua contraprestação; impugna genericamente os fatos elencados na 

exordial e aduz que os pedidos da autora devem ser julgados 

improcedentes. No caso sub judice verifico que muito embora a requerida 

afirme que não violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em 

exercício regular de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de 

fato, as cobranças a partir do mês de Outubro/2018 foram feitas a maior. 

Isso porque, conforme se depreende dos autos, mormente dos áudios 

acostados pela parte autora, foi solicitada a alteração do plano para um 

outro com menor valor (R$ 67,10), todavia, a reclamada não cumpriu com 

o valor ofertado/contratado. Nesse contexto, nos termos do artigo 35 do 

CDC, se o fornecedor se recusar em cumprir a oferta, o consumidor 

poderá, alternativamente, a sua escolha: I - exigir o cumprimento forçado 

da obrigação (...); II - aceitar outro produto ou prestação de serviço 

equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia 

eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e 

danos. Dessa forma, se a parte autora aceitou a proposta e efetuou a 

contratação nas condições ofertadas pela parte requerida, esta fica 

vinculada a proposta, não podendo se arrepender posteriormente ou 

realizar cobrança superior ao ofertado. Destarte, inegável que a cobrança 

no valor de R$ 67,10 (sessenta e sete reais e dez centavos) caracteriza 

conduta ilícita diante da oferta não honrada, gerando consequentemente o 

direito do consumidor ao cumprimento forçado da oferta, mediante o 

pagamento do valor ofertado, bem como a restituição dos valores pagos a 

maior, devidamente corrigidos. 3.1 Do Dano Material In casu, nota-se que a 

parte autora alega ter suportado dano material no valor de R$ 596,44 

(quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), em 

decorrência da cobrança indevida em sua fatura. Assim pleiteia a 

devolução deste valor que corresponde a devolução em dobro, nos 

termos do art. 42 do CDC. Dessa forma, analisando as provas e os 

elementos fáticos disponíveis nos autos, verifica-se que a alteração do 

plano para o valor de R$ 67,10 (sessenta e sete reais e dez centavos) 

ocorreu a partir do mês de outubro/2018. Nesse sentido, as cobranças a 

maior indevidas, a partir de outubro, perfazem a quantia de R$375,18 

(trezentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) Portanto, entendo 

ser cabível a devolução a título de dano material, no que tange a quantia 

R$ 750,36 (setecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos). 3.2 Do 

Dano Moral Quanto ao pedido de dano moral, é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Ademais, há de se considerar o contexto 

em que ocorridos os fatos, tendo em vista que, a parte reclamada ofertou 

ao público um plano no valor de 63,99 (sessenta e três reais e noventa e 

nove centavos) o que induziu o autor a contrata-lo, no entanto, após ter o 

autor aceitado a oferta, a reclamada não cumpriu com o valor ofertado. 

Assim, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter 

solucionado o conflito administrativamente, sem que precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. No que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a Reclamada OI S.A. a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante LUZIA SANDRA ANDRADE DA CRUZ, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (362 STJ). b) CONDENAR a Requerida OI S.A. a devolução ao 

reclamante LUZIA SANDRA ANDRADE DA CRUZ da importância de R$ 

750,36 (setecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos) a título de 

dano material, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 

404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do 

efetivo prejuízo (43 STJ); Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MORAIS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002021-73.2019.8.11.0004 Promovente: ALEX SANDRO 

MORAIS DIAS Promovido: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Acolho a preliminar 

por limitação de responsabilidade entre o Estado de Mato Grosso e o MT 

PREV por força da Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014, onde 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014) 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, afirmando que está sofrendo 

descontos a título de contribuição previdenciária sobre o valor pago dos 

adicionais noturnos e insalubridade, que não são incorporáveis a 

concessão da aposentadoria. Pretende o ressarcimento dos descontos 

sofridos entre Janeiro/2015 a Junho/2019, em que exerceu o cargo efetivo 

de Agente do Sistema Penitenciário. Em sede de contestação, afirma a 

reclamada que o servidor público no Estado de Mato Grosso contribui e 

tem benefícios previdenciários em seu favor. Afirma que há riscos sociais 

cobertos e que a Lei Estadual, ao definir remuneração, tem um critério a 
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mais que a da União, incluindo no conceito as verbas transitórias. Razão 

pela qual pugnam pela improcedência da inicial. O Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A parte requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade, e 

extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 23528025 que foi devidamente 

observado a atualização conforme IGP-DI. Certo que após o advento da 

Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. O presente entendimento se coaduna 

com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “...Sobre o indébito incide correção monetária 

com base no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme 

disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações 

trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.” (Ap 13941/2012, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, 

Publicado no DJE 09/07/2013).” No que tange ao pedido de pagamento em 

dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação 

tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Dessa forma, a procedência da inicial 

se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL do pedido formulado pela parte autora, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) RATIFICAR A 

TUTELA CONCEDIDA e declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade (Tema 163/STF); 2) 

CONDENAR a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

restituir a parte autora a soma dos descontos a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade, incidentes no 

período de 01/2015 a 06/2019 no valor de R$ 3.468,59 (Três Mil 

Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos), e 

demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, 

ambas importâncias já estão acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV desde o desembolso, devendo ser aplicado o juros de mora de 

1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados 

especiais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002033-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIEL MOREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002033-87.2019.8.11.0004 Polo Ativo: MARIEL MOREIRA 

RODRIGUES Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita a Reclamante, em síntese, que foi 

surpreendida com a inscrição restritiva de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, pelo valor de R$ 72,69 (setenta e dois reais e 

sessenta e nove centavos). Ressalta que jamais possuiu vínculo com a 

reclamada, desconhecendo por inteiro a referida negativação. Assim, 

pleiteia a declaração de inexistência do débito bem como a indenização 

pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, aduz a requerida 

que não praticou ato ilícito visto que, a inscrição nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva da vítima pois, 

decorre de um contrato firmado entre a autora e a requerida, no qual a 

autora teria deixado de efetuar o pagamento das faturas ocasionando 

referida inscrição. Afirma que a requerida agiu em exercício regular de 

direito. Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. No 

caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que não 

violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício regular 

de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, não possui 

relação jurídica com a mesma. Registre-se que, a Requerida não 

comprovou a inadimplência da autora, impugna genericamente os fatos 

alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do débito. 

Oportuno mencionar, que a reclamada acostou aos autos apenas telas 

sistêmicas e um histórico de chamadas produzidas unilateralmente, no 

entanto, não comprovou que a parte autora contratou o serviço cobrado. 

Acerca desta temática é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E FATURAS UNILATERAIS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJMT 

- N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019) Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em 

sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha 

na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. É o que se vislumbra no presente caso, a 

conduta da requerida ao incluir a inscrição do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida decorrente de relação jurídica 

não contratada, provocou um abalo moral ao autor, eivando a importante e 

fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão deve 

cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao bom 

nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), de 

modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou 

limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição indevida em cadastro de 

proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, isto é, o dano moral 

decorre do próprio fato, não sendo necessária sua prova: CONSUMIDOR. 
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APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O recurso discute 

a negativação indevida da consumidora que não possuía qualquer débito 

com a empresa de telefonia. 2. A negativação indevida viola os direitos da 

personalidade do inscrito, de modo a atentar contra seu patrimônio moral, 

exigindo a reparação do dano. Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no 

sentido de que havendo negativação indevida, estar-se-á diante de dano 

moral in re ipsa. 3. O valor da indenização fixado pelo magistrado de 

primeiro grau deve ser mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação 

ao reformatio in pejus. 4. Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5221129 PE, 

Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019) 

Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento 

de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do 

dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 7.000 (sete mil reais). Por fim, vale ressaltar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, a reclamada TELEFONICA BRASIL S.A, a pagar a quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante MARIEL MOREIRA RODRIGUES, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo, tornando definitivos os efeitos da tutela. Fica 

a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001906-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH CRISTINA LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001906-86.2018.8.11.0004 Promovente: CENTRO 

EDUCACIONAL PRESBITERIANO Promovido: DEBORAH CRISTINA LIMA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. 2. . FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Analisando a 

documentação da empresa apresentada na inicial, bem como diante da 

ausência de manifestação após ser intimada, entendo que merece ser 

extinto o presente processo em razão da não comprovação da qualidade 

de Microempreendedor Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte por parte da reclamante. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL. 

ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

MICROEMPRESA. 1. Somente podem figurar no polo ativo perante o 

Juizado Especial as pessoas jurídicas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da Lei LC n. 123, de 14/12/2016, consoante disposto no 

art. 8º, inc. II, da Lei 9.099/95. 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus 

de comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte. O documento ID 2521568, CERTIDÃO SIMPLICADA, emitido pela 

Junta Comercial do Distrito Federal, datado de 10/03/2017, dotado de fé 

pública, corroborado pelo documento ID 252561, Comprovante de 

Inscrição de Situação Cadastral, expedido pela Receita Federal do Brasil, 

atestam a natureza jurídica de Sociedade Empresária Ltda da recorrente, o 

que afasta a sua legitimidade ativa para litigar no sistema do Juizado 

Especial. 3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida 

incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o 

valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 4. A ementa servirá de 

acórdão,  con forme ar t .  46  da  Le i  9 .099 /95 .  (TJ -DF 

07162315120178070016 DF 0716231-51.2017.8.07.0016, Relator: GILMAR 

TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei) Conforme 

determina o artigo 8º da Lei 9.099/95, o rito dos Juizados não contempla 

empreendimento que não comprove a condição de microempresa, 

empresário individual ou empresa de pequeno porte, como é o caso dos 

autos. Transcrevo o disposto, in verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: (Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009) II - as 

pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 147, de 2014) E, além disso, a simples declaração 

dessa condição não é suficiente para ter acesso a esse Rito Sumaríssimo 

com seus benefícios, e nesse sentido existe respaldo normativo, de que a 

comprovação deve ser material, o que não restou comprovado nos autos, 

conforme enunciado do FONAJE: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no 

sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO). Com efeito, a 

teor do que dispõe o art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil, o juiz 

poderá examinar, de ofício, a qualquer tempo, enquanto não proferida 

sentença, as condições da ação. No caso em tela, a parte autora não 

comprovou se enquadrar como microempreendedor individual, 

microempresa e empresa de pequeno porte (art. 8º), e ainda deixou 

apresentar sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda” (Enunciado 135). Desse 

modo, por ausência de condição de procedibilidade, vez que a parte 

autora deverá ingressar com a ação na Justiça Comum por ferir os 

princípios desse Juizado, forçoso determinar a extinção do processo EX 

OFICIO pelos motivos acima declinados. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, inciso VI, da Lei 9.099/95, Art. 485, IV do 

CPC, pela falta de preenchimento condição postulatória do Art. 8º da 

mesma lei. Revogo os efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001696-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SATELITE ENGENHARIA E REFLORESTAMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLENE DELA LIBERA DUARTE SIQUEIRA OAB - GO28920 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDO DOS FREIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001696-35.2018.8.11.0004 Promovente: SATELITE 

ENGENHARIA E REFLORESTAMENTO LTDA - ME Promovido: MUNDO DOS 

FREIOS LTDA - EPP Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. . FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Analisando a documentação da empresa apresentada na 

inicial, bem como diante da ausência de manifestação após ser intimada, 

entendo que merece ser extinto o presente processo em razão da não 

comprovação da qualidade de Microempreendedor Individual, 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte por parte da reclamante. 

Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. 

CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE MICROEMPRESA. 1. Somente podem figurar no polo 

ativo perante o Juizado Especial as pessoas jurídicas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da Lei LC n. 123, de 14/12/2016, consoante disposto no 

art. 8º, inc. II, da Lei 9.099/95. 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus 

de comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte. O documento ID 2521568, CERTIDÃO SIMPLICADA, emitido pela 

Junta Comercial do Distrito Federal, datado de 10/03/2017, dotado de fé 

pública, corroborado pelo documento ID 252561, Comprovante de 

Inscrição de Situação Cadastral, expedido pela Receita Federal do Brasil, 

atestam a natureza jurídica de Sociedade Empresária Ltda da recorrente, o 

que afasta a sua legitimidade ativa para litigar no sistema do Juizado 

Especial. 3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida 

incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o 

valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 4. A ementa servirá de 

acórdão,  con forme ar t .  46  da  Le i  9 .099 /95 .  (TJ -DF 

07162315120178070016 DF 0716231-51.2017.8.07.0016, Relator: GILMAR 

TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei) Conforme 

determina o artigo 8º da Lei 9.099/95, o rito dos Juizados não contempla 

empreendimento que não comprove a condição de microempresa, 

empresário individual ou empresa de pequeno porte, como é o caso dos 

autos. Transcrevo o disposto, in verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: (Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009) II - as 

pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 147, de 2014) E, além disso, a simples declaração 

dessa condição não é suficiente para ter acesso a esse Rito Sumaríssimo 

com seus benefícios, e nesse sentido existe respaldo normativo, de que a 

comprovação deve ser material, o que não restou comprovado nos autos, 

conforme enunciado do FONAJE: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no 

sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO). Com efeito, a 

teor do que dispõe o art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil, o juiz 

poderá examinar, de ofício, a qualquer tempo, enquanto não proferida 

sentença, as condições da ação. No caso em tela, a parte autora não 

comprovou se enquadrar como microempreendedor individual, 

microempresa e empresa de pequeno porte (art. 8º), e ainda deixou 

apresentar sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda” (Enunciado 135). Desse 

modo, por ausência de condição de procedibilidade, vez que a parte 

autora deverá ingressar com a ação na Justiça Comum por ferir os 

princípios desse Juizado, forçoso determinar a extinção do processo EX 

OFICIO pelos motivos acima declinados. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, inciso VI, da Lei 9.099/95, Art. 485, IV do 

CPC, pela falta de preenchimento condição postulatória do Art. 8º da 

mesma lei. Revogo os efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002036-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVA COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYNE CORREA DEVOTTE OAB - MT22003/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002036-42.2019.8.11.0004 Promovente: EDIVA COSTA DE 

SOUSA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em preliminar a reclamada alegou 

ausência de prova mínima do alegado, o que REJEITO, tendo em vista que 

o preliminar adentra-se no mérito da demanda. Assim, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, afirmando que teve seu 

nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção no valor de 

R$338,57 (trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos). 

Assevera que em dezembro de 2017, teve conhecimento da negativação 

do seu nome e ao procurar a empresa reclamada foi informado que se 

tratava de cobrança de outra linha telefônica que não lhe pertencia, motivo 

pelo qual deixou de efetuar o pagamento. Aduz que possuía a linha 

telefônica (66) 99973-4989, e que efetuou devidamente os pagamentos 

até novembro de 2017, conforme extrato bancário em anexo, e após 

efetuou o cancelamento, não sendo devida a cobrança em discussão. Em 

sua defesa, a empresa reclamada alega que o autor contratou pacote 

básico de internet móvel, findando-se a relação em 10/2017 pela 

inadimplência do autor, conforme faz prova pela faturas em anexo. Afirma 

que o extrato bancário apresentado pelo autor não comprova o pagamento 

da fatura, de modo que não faz prova das suas alegações. Pois bem, 

analisando detalhadamente os documentos do processo, verifica-se que 

as faturas informadas pelo autor na inicial, não se tratam de cobranças de 

linha distinta, mas sim da linha que afirmou possuir na inicial, ou seja, são 

cobranças do número (66) 9973-4989, e não restou comprovado o devido 

pagamento. Certo que o extrato bancário apresentado não comprova o 

pagamento da fatura, visto que não demonstrado o código de barras da 

fatura que originou. Assim, pelas faturas apresentadas na contestação, 

caberia ao autor demonstrar o devido pagamento, o que não ocorreu. De 

modo que forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular 

de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 

188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou 
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no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação 

civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Sobre o assunto: 

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PARA O AUTOR NA 

SENTENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO NESTA INSTÂNCIA. MÉRITO. INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELEFONIA. 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRECEDENTES. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DO AUTOR PARA 

ALTERAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. COBRANÇA PROPORCIONAL 

REFERENTE AO NOVO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

DA PRESTAÇÃO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA 

VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO 

CIVIL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NESTA SEDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Constitui exercício regular de direito do credor a inclusão de 

consumidores efetivamente inadimplentes nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. (TJ-SC - AC: 03035229720168240020 Criciúma 

0303522-97.2016.8.24.0020, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de 

Julgamento: 11/09/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM OAB - MT26201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001676-10.2019.8.11.0004 Promovente: JULIO MOREIRA DE 

SOUSA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado alegou indeferimento 

da inicial, sob o argumento de que a parte autora não apresentou extrato 

de negativação e comprovante de endereço legítimos, no entanto, após 

intimação dos órgãos oficiais, restou comprovado que a existência da 

negativação. Assim, entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual passo a análise de mérito 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que possuía uma linha telefônica da reclamada efetuando o 

cancelamento do plano em setembro/2015. Afirma que dois meses após, 

recebeu uma fatura onde a reclamada alegou ser cobrança 

remanescente, efetuando o pagamento. Aduz que teve conhecimento da 

negativação em seu nome, referente a maio/2016, o que entende ser 

indevido. Em sua defesa, a empresa reclamada alegou que o autor jamais 

efetuou o cancelamento do seu plano, sendo que tal foi cancelado em 

fevereiro/2016 por inadimplência. Assevera que a cobrança é devida. Pois 

bem, analisando detidamente os documentos e fatos do processo, 

verifica-se que o autor não apresenta nenhum documento que comprove a 

solicitação de cancelamento do plano, sendo que a fatura com vencimento 

em 26.11.2019, nada menciona sobre cobrança de valores 

remanescentes, demonstrando ser uma fatura mensal comum. Ainda, 

considerando que a negativação se trata de fatura com vencimento em 

26.12.2015, evidente a verossimilhança das alegações da reclamada. Com 

efeito, caberia ao promovente demonstrar o fato constitutivo do seu 

direito, como a prova do cancelamento, visto a impossibilidade de 

produção de prova negativa pela reclamada. Forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Neste sentido: EMENTA: INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

INSCRIÇÃO NEGATIVA -EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é 

necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou 

temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da 

parte contrária. Sendo o ajuizamento da ação absolutamente temerário, 

deve ser mantida a penalidade aplicada pelo MM. Juiz a quo. (TJ-MG - AC: 

10000190675736001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de 

Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019) (Grifei). Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO pela condenação de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da 

parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 5%(cinco por cento) do valor da 

causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em 

favor da parte contrária e 10% sobre o valor da causa referente as 

custas processuais. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEY FARIAS RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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Autos nº 1000279-13.2019.8.11.0004 Promovente: JOSINEY FARIAS 

RICARDO Promovida: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado alegou indeferimento 

da inicial, sob o argumento de que a parte autora não apresentou extrato 

de negativação e comprovante de endereço legítimos, no entanto, após 

intimação dos órgãos oficiais, restou comprovado a existência da 

negativação. Assim, entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO MORAL, alegando que teve seu nome incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção no valor de R$1.839,86 (mil, 

oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), visto que jamais 

contratou os serviços do reclamado. Em sua defesa, o Banco reclamado 

impugna genericamente as alegações iniciais aduzindo que o autor não 

comprova suas alegações e inexiste dever de indenizar. Inicialmente, 

diante da patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada 

apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

conforme artigo 373, II do CDC. Em que pese as alegações do promovido, 

não apresenta prova suficiente da legitima contratação do débito discutido. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

DECORRENTE DE FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. 1. Hipótese em que o autor/apelante alega que foi vítima 

de fraude e que teve títulos em seu nome negociados por terceiros com 

empresa de factoring apelada que os protestou por inadimplência e enviou 

o nome do autor para os cadastros do SERASA, ora segundo apelado. 2. 

Os fornecedores respondem pelos danos causados pela prestação dos 

seus serviços ou produtos defeituosos, ainda quando decorrentes de 

fraude praticada por terceiros, já que assumem em sua atividade 

comercial o risco do negócio. 3. A negativação do nome do consumidor em 

cadastro de proteção ao crédito, por débito de serviço não contratado e 

objeto de fraude, caracteriza falha do serviço passível de reparação. A 

prévia existência de outras inscrições oriundas da mesma fraude da qual 

o consumidor fora vítima, afasta a aplicação da Súmula 385 STJ. 4. 

Configurado o ato ilícito, nasce o dever de indenizar e a reparação deve 

ser proporcional à lesão à honra, moral e dignidade do autor/recorrido, as 

circunstâncias do fato e situação econômica da ré. 5. Nesse aspecto, a 

sentença merece ser reformada para condenar cada uma das apeladas 

ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais ao apelantes. 6. 

Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 7. Sem custas e honorários 

advocatícios sucumbenciais, dado o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita em favor do autor / apelante. Sem parecer ministerial de mérito. 

(TJ-PI – AC: 00003306420128180045 PI, Relator: Des. José Ribamar 

Oliveira, Data de Julgamento: 12/06/2018, 2ª Câmara Especializada Cível). 

(Grifei) Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado 

pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve 

atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do 

ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, 

prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de 

que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral 

ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 

(sete mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO 

INICIAL, para: a) CONDENAR, a Reclamada BANCO BRADESCO S/A a 

pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante JOSINEY FARIAS RICARDO, e 

por se tratar de responsabilidade extracontratual, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente as cobranças discutidas neste processo. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DATSUI RE ABHO ODI TSEREDZATSU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA PONTO COM CELULARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000580-57.2019.8.11.0004 Promovente: DATSUI RE ABHO ODI 
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TSEREDZATSU Promovido: LOJA PONTO COM CELULARES Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde 

a parte autora pleiteia o recebimento da quantia R$100,00 (cem reais). Na 

audiência de conciliação a parte reclamada informou a realização de 

acordo extrajudicial, sendo confirmado posteriormente pelo autor (ID 

27063645), o integral recebimento do débito discutido, pugnando pela 

extinção. Desse modo, o presente feito merece ser extinto pelo 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito ante o cumprimento da 

obrigação, e consequentemente determino o arquivamento dos autos. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000529-46.2019.8.11.0004 Promovente: JOAO BATISTA DA 

SILVA Promovida: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em preliminar a 

reclamada alegou falta de interesse de agir, por ausência de requerimento 

administrativo, no entanto o interesse processual se configura na 

pretensão resistida em ter seu nome negativado, de modo que merece 

REJEIÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM JULGAMENTO DE MÉRITO. SUBLEVAÇÃO DA PARTE AUTORA. 

PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. CARÊNCIA DE AÇÃO 

POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. 

APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA 

CONFIGURADA. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3º, IX, 

DO CÓDIGO CIVIL. MARCO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INCAPACIDADE. Inexistência NOS AUTOS de documento 

atestando a definitividade e grau de DEBILIDADE. NECESSIDADE DE 

CONFECÇÃO DE PROVA PERICIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. RESP Nº 1.388.030/MG. INOCORRÊNCIA DO 

INSTITUTO PRESCRICIONAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, B, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO. - Não há que se falar em carência de 

ação, por ausência de requerimento formulado na esfera administrativa, 

quando a parte promovida apresenta contestação, insurgindo-se contra o 

mérito da demanda, porquanto consubstanciada a pretensão resistida. - 

Considerando que a natureza do Seguro Obrigatório DPVAT é de 

responsabilidade civil, conforme o art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, a 

pretensão de cobrança de indenização prescreve em três anos. (TJ-PB - 

APL: 00003534120158150351 0000353-41.2015.815.0351, Relator: DO 

DESEMBARGADOR FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, 

Data de Julgamento: 16/01/2017, 4A CIVEL). (Grifei). O promovido ainda 

pleiteia inépcia da inicial, sob o argumento de que o extrato de negativação 

foi produzido unilateralmente. No entanto considerando que o Reclamado 

no mérito da sua contestação afirma a origem da dívida e comprova o 

vínculo entre as partes, forçoso reconhecer o documento apresentado. 

Assim, REJEITO a preliminar discutida. Por fim, assevera em preliminar a 

necessidade de extinção do feito diante da ausência de pretensão 

resistida dos danos morais. O que deve ser REJEITADA, vez que se 

tratando de discussão de negativação indevida, evidente a resistência ou 

insatisfaciência da lide. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL, alegando que teve seu nome incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção no valor de R$663,49 (seiscentos 

e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos). Afirma que efetuou 

a contratação de um cartão com o Banco, no entanto jamais recebeu o 

cartão de modo que acreditou ter sido negada a proposta. Em sua defesa, 

o Banco reclamado alega que a cobrança é devida, oriunda do Termo do 

contrato em anexo. Aduz que o autor realizava compras com o cartão, de 

modo que a cobrança é devida. O Reclamado foi devidamente intimado 

para apresentar o comprovante do correio a fim de demonstrar se foi 

entregue para o autor, onde apesar de solicitar a dilação de prazo pelo 

período de 10 (dez) dias, manteve-se inerte por mais de 04 (quatro) 

meses. Assim, diante desse fato e somado a verificação de que a fatura 

do cartão jamais foi paga, conclui-se pela veracidade das alegações 

iniciais, quanto a possibilidade de fraude. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE 

FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. 

Hipótese em que o autor/apelante alega que foi vítima de fraude e que teve 

títulos em seu nome negociados por terceiros com empresa de factoring 

apelada que os protestou por inadimplência e enviou o nome do autor para 

os cadastros do SERASA, ora segundo apelado. 2. Os fornecedores 

respondem pelos danos causados pela prestação dos seus serviços ou 

produtos defeituosos, ainda quando decorrentes de fraude praticada por 

terceiros, já que assumem em sua atividade comercial o risco do negócio. 

3. A negativação do nome do consumidor em cadastro de proteção ao 

crédito, por débito de serviço não contratado e objeto de fraude, 

caracteriza falha do serviço passível de reparação. A prévia existência de 

outras inscrições oriundas da mesma fraude da qual o consumidor fora 

vítima, afasta a aplicação da Súmula 385 STJ. 4. Configurado o ato ilícito, 

nasce o dever de indenizar e a reparação deve ser proporcional à lesão à 

honra, moral e dignidade do autor/recorrido, as circunstâncias do fato e 

situação econômica da ré. 5. Nesse aspecto, a sentença merece ser 

reformada para condenar cada uma das apeladas ao pagamento de 

R$10.000,00 a título de danos morais ao apelantes. 6. Recurso 

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 7. Sem custas e honorários 

advocatícios sucumbenciais, dado o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita em favor do autor / apelante. Sem parecer ministerial de mérito. 
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(TJ-PI – AC: 00003306420128180045 PI, Relator: Des. José Ribamar 

Oliveira, Data de Julgamento: 12/06/2018, 2ª Câmara Especializada Cível). 

(Grifei) Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado 

pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve 

atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do 

ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, 

prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de 

que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral 

ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 

(sete mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO 

INICIAL, para: a) CONDENAR, a Reclamada BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à título de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante JOAO BATISTA 

DA SILVA, e por se tratar de responsabilidade extracontratual, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente as cobranças 

discutidas neste processo, e DETERMINO expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, ao limite de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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DOUGLAS SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002011-29.2019.8.11.0004 Polo Ativo: DOUGLAS SOUZA 

PEREIRA Polo Passivo: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que teve seu nome inscrito 

indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 

145,65 (cento e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). 

Assevera que desconhece o contrato o qual justifica a inscrição pois 

jamais contratou os serviços da reclamada. Requerendo, assim, a 

declaração da inexistência do débito bem como a indenização por danos 

morais. Em sede de contestação, afirma a requerida que não cometeu ato 

ilícito pois os descontos foram previamente aceitos pelo autor e que o 

contrato foi realizado pela vontade livre e consciente das partes. 

Assevera, que o débito em questão decorre da utilização dos serviços 

fornecidos pela ré, os quais foram contratados e aceitos pela autora 

mediante assinatura de contrato. Afirma que a requerida agiu em exercício 

regular de direito pois a autora deixou de pagar as faturas emitidas. Motivo 

pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No 

caso sub judice verifico que muito embora o requerente afirme que a 

requerida inscreveu seu nome nos cadastros restritivos indevidamente, 

denota-se dos autos que a autora, realizou a contratação do plano. Fato 

que se denota claramente através do contrato e acostado pela reclamada 

(ID 26341829). Assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Evidente que a autora contratou o serviço, uma vez que, a reclamada 

comprovou que os termos contratuais do plano foram aceitos pela mesma. 

Outrossim, denota-se do contrato acostado que as assinaturas da autora 

quando comparadas com as demais disponíveis nos autos são idênticas. 

Corroborado a isso, há faturas e o contrato acostado esta instruído com 

os documentos pessoais do autor. Nesse contexto, forçoso reconhecer 

que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos 

termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos 

ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de 

negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), 

restou comprovado, na hipótese em apreço, a contratação do serviço pela 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 
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Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001991-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001991-38.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JOSE FERREIRA ROCHA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Inicialmente, quanto a preliminar arguida, verifico que não assiste razão a 

reclamada, uma vez que, o cumprimento de medida liminar não resulta na 

perda do objeto pois, não se trata de decisão de caráter definitivo, 

devendo ser confirmada pela sentença de mérito: CUMPRIMENTO DE 

LIMINAR QUE NÃO IMPLICA EM PERDA DO OBJETO. PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL QUE SE ENCERRA COM A SENTENÇA DECLARATÓRIA DE 

MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(...), decidem os Juízes Integrantes da 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade, conhecer do recurso e, 

no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto (TJ-PR - RI: 

001774727201581600300 PR 0017747-27.2015.8.16.0030/0 (Acórdão), 

Relator: Renata Ribeiro Bau, Data de Julgamento: 09/12/2015, 3Âª Turma 

Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 14/12/2015) 

Assim, entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde, em síntese, suscita a parte autora que em 

18/12/2018, realizou contrato de locação de imóvel comercial com Sr. José 

Francisco Pozzobon, que é proprietário do imóvel com Galpão, localizado 

na Av. Marechal Rondon, nº 31, Cidade Velha, Barra do Garças-MT. 

Afirma que a duração do contrato era de 1 ano, sendo de sua 

responsabilidade pagamento das faturas de água e energia elétrica. 

Ocorre que em 27/06/2019, ao solicitar a ligação da energia elétrica em 

seu nome, através do protocolo nº 58018096, junto a Requerida, esta se 

recusou a fazer a ligação da rede elétrica no imóvel sob a justificativa de 

que o antigo locatário deixou débitos junto a empresa Requerida. Assim, 

requer a condenação da reclamada a obrigação de fornecer energia para 

o reclamante, bem como, a criar unidade consumidora em seu nome. Em 

sede de contestação, aduz a reclamada que no ato da solicitação, o 

requerente apresentou contrato de locação, no entanto, foi informado no 

mesmo momento que para que fosse efetuada a ligação da unidade 

consumidora em seu nome seria necessária a apresentação de um 

documento que comprovasse o número correto do imóvel, haja vista 

divergência com aquele constante no cadastro da requerida. Afirma que 

não há verossimilhança nas alegações do autor. Pois bem. Consoante art. 

22 do CDC, a reclamada, na condição de prestadora de serviço público 

essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega de serviço 

adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as consequências 

advindas de sua inoperância. Neste contexto, analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante comprova que é locadora do imóvel e 

que solicitou à reclamada que lhe fosse fornecido o serviço de energia 

naquele local, todavia, a reclamada se negou. Denota-se, que a reclamada 

somente forneceu o serviço ao autor, após o ingresso da presente 

demanda e concessão da tutela antecipada, pois, conforme documento 

acostado pela própria reclamada, a unidade consumidora no nome do 

autor somente foi estabelecida em 13/09/2019. Dessa forma, a 

procedência da inicial se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL do pedido formulado pela parte 

autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para: a) RATIFICAR A TUTELA CONCEDIDA tornando definitivos os seus 

efeitos para determinar que a reclamada forneça o serviço de energia no 

imóvel locado e crie uma unidade consumidora no nome do autor. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002043-34.2019.8.11.0004 Polo Ativo: PABLO LEONARDO 

CANTUARIO DE ABREU Polo Passivo: TAMBURI CONSTRUCOES E 

PARTICIPACOES Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO Em linhas iniciais, verifico que a matéria já está 

suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse sentido, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte 
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autora que tentou realizar uma compra nas lojas Gazin, quando descobriu 

que havia um protesto em seu nome, em decorrência disso, foi impedido 

de realizar a compra parcelada. Afirma que realizou o pagamento do título 

à empresa reclamada para que fosse retirado o protesto, no entanto, a 

requerida não procedeu à baixa. Razão pela qual requer a indenização 

pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação aduz a reclamada 

que o autor não havia realizado o pagamento do boleto referente à parcela 

79/120, o qual venceu em 05/03/2019. Ressalta que o protesto foi 

efetuado em exercício regular de um direito, não havendo que se falar em 

indenização pelos danos morais. Pois bem. Verifica-se dos autos que o 

protesto em comento foi efetuado na data de 11/04/2018, no entanto, o 

pagamento do débito protestado se deu somente em 09/05/2018. Assim, 

evidente que o protesto do título foi realizado corretamente. Dessa forma, 

forçoso reconhecer que o protesto foi realizado em exercício regular de 

um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 

188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou 

no exercício regular de um direito”. Nesse contexto, sendo o protesto 

devido, o requerimento de cancelamento ou baixa, é de responsabilidade 

do devedor, conforme se extrai do artigo 26 da lei 9.492/97, in verbis: Art. 

26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. 

Assim, caberia à parte autora, comprovando o pagamento do título, ter 

requerido o cancelamento do protesto. Pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca deste tema: (...) 1. De acordo com a jurisprudência 

desta Corte, no caso de protesto de títulos, a responsabilidade em dar 

baixa no cartório, depois de quitada a dívida, é do devedor, quando de 

posse do título protestado ou de carta de anuência do credor. (...) (STJ - 

AgRg no REsp: 906875 RS 2006/0265060-5, Relator: Ministro RAUL 

ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2013, T4 - QUARTA TURMA) Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de protesto indevido (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, o pagamento em atraso pelo reclamante, razão pela qual não 

há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, 

não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta 

que os Requeridos estão acobertados pela excludente da 

responsabilidade civil. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento 

do judiciário deve ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena 

de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, 

concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma 

desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão 

somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o 

“mal causado”. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Revogo tutela 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-89.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002007-89.2019.8.11.0004 Polo Ativo: LUZILENE FREITAS 

OLIVEIRA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Assim, REJEITO a preliminar de incompetência de juízo, vez 

que não verificada a necessidade da referida prova. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS onde, em suma, suscita a parte autora que na 

data de 13/03/2019 ocorreu a interrupção do serviço de energia, o qual 

somente retornou no dia seguinte. Afirma que após o retorno ocorreram 

diversas oscilações de energia as quais resultaram na queima de seu 

ventilador em sua residência. Afirma que solicitou à reclamada uma 

inspeção, porém, a mesma não compareceu. Razão pela qual pleiteia a 

indenização pelos danos materiais e morais. Em sede de contestação, 

afirma a reclamada que o autor não comprovou a oscilação de energia e 

que na data de 13/03/2019 não houve oscilação de energia. Alega ainda, 

que se houve oscilação de energia, esta ocorreu após o ponto de entrega. 

Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. É certo que 

as concessionárias de serviço público devem prestar um serviço 

adequado a todos os seus usuários, satisfazendo as condições de 

regularidade, continuidade e eficiência, dentre outras, nos termos do artigo 

22 do CDC. Dessa forma, havendo o fornecimento de energia elétrica com 

oscilação, evidenciado está a descontinuidade e ineficiência dos serviços 

prestados. No entanto, no caso sub judice, observa-se que apesar das 

alegações do autor acerca da interrupção e oscilações do serviço de 

energia, não restou comprovado nos autos os danos de ordem moral e 

material que pleiteia o autor. Registre-se que para a responsabilização civil 

extracontratual in casu, é necessário comprovar que o dano nos 

equipamentos elétricos tenha sido, de fato, decorrente da oscilação da 

tensão da energia elétrica. Assim, o autor teria que apresentar nos autos, 

pelo menos, algum documento demonstrando que o equipamento se 

encontra queimado ou atestando a possibilidade de que a causa tenha 

sido por oscilação da energia elétrica. Entretanto, compulsando os autos, 

nota-se que não há qualquer indício de prova que possa levar a 

presunção de que o suposto dano foi ocasionado por oscilação da tensão 

da energia elétrica. Logo, ainda que cabível a inversão do ônus da prova 

(art. 6, VIII do CDC), a parte autora deve apresentar o mínimo lastro 

probatório da comprovação das suas alegações (art. 373, I CPC). A 

propósito: RESPONSABILIDADE CIVIL. SOBRECARGA DE ENERGIA. 

DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. A responsabilidade da 

distribuidora de energia elétrica não depende da demonstração de culpa. 

A presença de defeito na prestação do serviço induz à reparação do 

dano causado ao consumidor. O nexo de causalidade entre o defeito do 

serviço e o prejuízo deve estar presente. No caso em julgamento, os 

elementos de prova indicam que os danos tiveram origem na falha do 

serviço. Condenação da ré a ressarcir a totalidade dos danos materiais 

comprovados pela parte autora. Apelação provida. Negativa de 

seguimento ao recurso adesivo. (Apelação Cível Nº 70054639752, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, 

Julgado em 29/05/2013) Destarte, mesmo que possível a 

responsabilização objetiva da reclamada (art. 14 do CDC), deve estar 

presente o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Entretanto, no 

presente caso, não houve prova do suposto dano nos equipamentos 

eletroeletrônicos e, além disso, não houve prova do nexo de causalidade. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 
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PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002123-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABENILSON FERNANDES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002123-32.2018.8.11.0004 Polo Ativo: ABENILSON FERNANDES 

DA SILVA Polo Passivo: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Nesse 

contexto, entendo que não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS, onde, em síntese, 

suscita a parte autora recebe pouco mais de mil reais e foi até a 

reclamada para comprar um aparelho de som, todavia, ao realizar a 

compra o preposto da reclamada debitou em seu cartão o valor à vista e 

não parcelado como solicitado pelo autor. Afirma que o preposto, ao 

reconhecer o erro, disse que realizaria o estorno para então realizar a 

compra de forma parcelada. Relata que em decorrência do ocorrido, 

restaram apenas dois reais em sua conta e que até o presente momento o 

estorno não foi realizado. Em sede de contestação, aduz a reclamada que 

a parte autora não logrou êxito em demonstrar os supostos abalos 

sofridos. Ressalta que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos 

fatos constitutivos de seu direito. Afirma que em nenhum momento feriu a 

honra e a dignidade da parte Autora. No caso sub judice verifico que de 

fato, houve a cobrança à vista no valor de R$ 513,48 (quinhentos e treze 

e quarenta e oito reais), bem como, o estorno realizado no mesmo valor (ID 

16806196). Contudo, não restou comprovado nos autos que o aludido 

estorno não foi creditado na conta do reclamante. Outrossim, aduz o 

Requerente que o não houve o estorno em sua conta, todavia, conforme 

se verifica dos extratos acostados pelo mesmo, o débito foi realizado na 

data de 09/11/2018, porém, os únicos extratos acostados são datados de 

09/11/2018 e 13/11/2018. Verifica-se, portanto, que os extratos não estão 

completos, não havendo provas suficientes de que o estorno não foi 

creditado na conta bancaria do autor. De mais a mais, não há como 

acolher as teses lançadas na peça vestibular, uma vez que, a parte 

autora não trouxe aos autos elementos suficientes a provar suas 

alegações, não comprovando, portanto, os fatos constitutivos de seu 

direito. Assim, não se desincumbiu do ônus a que lhe cabia, nos termos do 

artigo 373, I do Código de Processo Civil. Pois bem, ainda que cabível a 

inversão do ônus da prova, a parte autora deve apresentar o mínimo lastro 

probatório da comprovação das suas alegações. Destarte, deve a parte 

autora provar, mesmo que de maneira mínima a extensão do dano moral 

que alega, e não mencionar o dano ocorrido de forma geral como 

apresentado no presente autos. In casu, entendo não ser cabível o dano 

moral. Destarte, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de 

modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002075-39.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DUARTE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002075-39.2019.8.11.0004 Polo Ativo: SILVIA DUARTE ALVES 

Polo Passivo: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que teve seu nome inscrito 

indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 
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216,00 (duzentos e dezesseis reais). Assevera que desconhece o 

contrato o qual justifica a inscrição pois jamais contratou os serviços da 

reclamada. Requerendo, assim, a declaração da inexistência do débito 

bem como a indenização por danos morais. Em sede de contestação, 

afirma a requerida que não cometeu ato ilícito pois os descontos foram 

previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi realizado pela vontade 

livre e consciente das partes. Assevera, que o débito em questão decorre 

da utilização dos serviços fornecidos pela ré, os quais foram contratados 

e aceitos pela autora mediante assinatura de contrato. Afirma que a 

requerida agiu em exercício regular de direito pois a autora deixou de 

pagar as faturas emitidas. Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora o 

requerente afirme que a requerida inscreveu seu nome nos cadastros 

restritivos indevidamente, denota-se dos autos que a autora, realizou a 

contratação do plano. Fato que se denota claramente através do contrato 

acostado pela reclamada (ID 26441389). Assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo. Evidente que a autora contratou o serviço, uma vez que, 

a reclamada comprovou que os termos contratuais do plano foram aceitos 

pela mesma. Outrossim, denota-se do contrato acostado que as 

assinaturas da autora quando comparadas com as demais disponíveis nos 

autos são idênticas. Nesse contexto, forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a contratação do plano pela 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002113-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY QUALBERTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002113-51.2019.8.11.0004 Polo Ativo: WANDERLEY 

GUALBERTO ALVES Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE c/c INDENIZAÇÃO POR MORAIS, 

onde suscita o Reclamante, em suma, que teve seu nome inscrito 

indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 

205,00 (duzentos e cinco reais). Assevera que jamais contratou os 

serviços da reclamada. Requerendo, assim, a declaração da inexistência 

do débito bem como a indenização por danos morais. Em sede de 

contestação, afirma a requerida que não cometeu ato ilícito pois os 

descontos foram previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi 

realizado pela vontade livre e consciente das partes. Assevera, que o 

débito em questão decorre da utilização dos serviços fornecidos pela ré, 

os quais foram contratados e aceitos pela parte autora mediante 

assinatura de contrato. Afirma a requerida agiu em exercício regular de 

direito pois a parte autora deixou de pagar as faturas do serviço 

contratado. Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora o 

requerente afirme que a requerida inscreveu seu nome nos cadastros 

restritivos indevidamente, denota-se dos autos que a parte autora, 

realizou a contratação do plano. Fato que se denota claramente através 

do contrato assinado acostado pela reclamada e histórico de chamadas. 

Assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Registre-se que o 

contrato está instruído com os documentos pessoais da parte autora e as 

assinaturas quando comparadas com as demais disponíveis nos autos 

são idênticas. Evidente que a parte autora contratou o serviço, uma vez 

que, a reclamada comprovou que os termos contratuais do plano foram 

aceitos pela mesma. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a contratação do plano pela Reclamante, razão pela qual não 

há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, 

não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta 

que o Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade 

civil. 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora 

ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a dívida é 

devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Nos termos do art. 31 da lei 

9.099/95, nos juizados especiais cíveis não se admite a reconvenção, 

todavia, é permitido o pedido contraposto. Nesse sentido, em sede de 

contestação requer a parte Ré a condenação da parte Autora ao 

pagamento do valor de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), referente as 

faturas inadimplidas. Assim, diante da comprovação da inadimplência do 

autor, o pedido contraposto deve ser acolhido. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 
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Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. SUGIRO PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com 

fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para: a) 

CONDENAR a parte autora WANDERLEY GUALBERTO ALVES a pagar à 

quantia de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) à Reclamada TELEFÔNICA 

BRASIL S.A, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do vencimento (art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC 

desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ). Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002133-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002133-42.2019.8.11.0004 Polo Ativo: RODRIGO FERREIRA DE 

AZEVEDO Polo Passivo: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL 

SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, verifico 

que a reclamada arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o 

fundamento de que é mera facilitadora e a relação jurídica foi realizada 

entre o autor e a proprietária do imóvel. O que não pode ser acolhido pois, 

a requerida responde por eventuais defeitos decorrentes da prestação de 

seus serviços, nos termos dos artigos 12 e 25, §1º, da Lei n.º 8.078/90, 

incumbindo ao consumidor a opção contra quem irá demandar. Outrossim, 

dispõe o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 30. Toda 

informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

Patente a responsabilidade da reclamada, razão pela qual rejeito a 

preliminar arguida. Nesse contexto, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2 DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde em síntese, suscita a parte autora 

que no dia 30 de Abril de 2019, realizou, através do aplicativo da 

reclamada, uma reserva de acomodação no centro da cidade de Girona na 

Espanha. Ressalta que a reserva foi feita para as datas de 30 de maio a 

03 de junho, totalizando 05 diárias, as quais custaram R$1480,31 (mil 

quatrocentos e oitenta reais e trinta e um centavos). Afirma que, mesmo 

tendo realizado a reserva com um mês de antecedência, ao chegar na 

cidade, acompanhado de sua esposa e filho foi informado que sua 

reserva havia sido cancelada. Imediatamente, entrou em contato com a 

empresa reclamada e com muito custo, pois o autor explicou que estava 

com uma criança de apenas 01 (um) ano e fora de seu País de origem, foi 

aberta uma exceção e o mesmo conseguiu ficar apenas um dia (30 de 

maio) na acomodação reservada. Sendo obrigado a sair de lá no dia 

seguinte pela manhã. Assim, requer a reparação pelos danos materiais e 

morais padecidos. Em sede de contestação, afirma a reclamada que é uma 

facilitadora, ou seja, um simplificador da comunicação entre os usuários 

cadastrados em sua plataforma, de um lado aqueles que disponibilizam 

anúncios relacionados à disponibilização de acomodação temporária. 

Ressalta que no caso em questão a relação fora travada exclusivamente 

entre o Anfitrião e a Autora sem qualquer interferência da reclamada 

quanto ao sucesso ou insucesso da reserva. Pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. Em que pese as alegações 

da reclamada, restou evidente que o autor realizou a reserva através do 

site da mesma, sendo esta cancelada pelo anfitrião sem qualquer aviso 

prévio ao autor. Nesse contexto, o que se espera da intermediação é 

justamente a atuação diligente, diante de seu objeto social, a fim de evitar 

quaisquer transtornos que àquele que contratou os seus serviços e nela 

depositou a confiança para o cumprimento da prestação contratual. 

Outrossim, extrai-se das normas contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, a teoria da confiança, a qual possui o intuito de proteger, 

prioritariamente, as expectativas legítimas que nasceram no outro 

contratante, que confiou na postura, nas obrigações assumidas e no 

vínculo criado através da declaração do outro contratante. Protegendo-se, 

assim, como destaca Cláudia Lima Marques, a boa-fé e a confiança que o 

parceiro depositou na declaração do outro contratante ('Contratos no 

Código de Defesa do Consumidor',RT,pag. 96). Com efeito, resta evidente 

a falha na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de 

relação consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de 

serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). 

Não se fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de 

dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor 

sofreu um prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta 

imputável ao fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é 

cabível a responsabilização do fornecedor. É o que se vislumbra no 

presente caso, a conduta da requerida ao não dispor de meios 

alternativos para suprir eventual descumprimento por parte do anfitrião 

com outra acomodação em situações como esta, caracteriza falha na 

prestação de seus serviços. Ademais, se a reclamada atua como 

intermediária na aquisição de serviços, tem o dever de fiscalizar a 

idoneidade daqueles que os oferecem. Destarte, entendo que a conduta 

da Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível 

de indenização, posto que a má prestação do serviço, geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustram a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a promovida. 

Assim, tal conduta merece a devida responsabilização. (art. 6º, VI do CDC 

e art. 5º, V e X da CF/88). Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar 

que para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só 

tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das 

partes, de modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, 

ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, 

compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o 

ofensor da prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso 

em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 10.000 (dez mil reais). 3.1 Do 

dano material Dispõe o Código Civil em seu artigo 186 que, quem ocasiona 

dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo. Dessa forma, nos 

termos do artigo 402 do mesmo diploma, o dano material pode ser 

materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto na 

modalidade de lucros cessantes. Todavia, independentemente da 
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modalidade configurada, ao contrário do dano moral, o dano material não 

se presume, deve ser integralmente comprovado. In casu, nota-se que a 

parte autora alega ter suportado dano material no valor de R$4.877,48 

(quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e quarente e oito centavos), 

em decorrência do prejuízo em decorrência da conduta da reclamada. 

Entretanto, analisando as provas disponíveis nos autos, não há como ser 

deferido o dano material por falta de prova (art. 373, I do CPC). 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado 

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA, a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

a título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

RODRIGO FERREIRA DE AZEVEDO valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002114-36.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JEFFERSON JUSTINO DA 

SILVA Polo Passivo: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Rejeito as preliminares arguidas, uma vez que, não 

estão presentes os seus requisitos ensejadores. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde em síntese, afirma a parte 

autora que necessitou utilizar dos serviços da Reclamada na data de 

17/09/2019. Para ser atendido, retirou a senha as 12:11h, e somente foi 

atendido as 13:05h. Afirma que se sentiu humilhado pela demora no 

atendimento e que foi prejudicado em seu trabalho pois, acabou se 

atrasando para o horário de início de seu expediente. Requerendo a 

indenização pelos danos morais sofridos. Em sede de contestação, afirma 

a reclamada que cumpre rigorosamente as normas relacionadas à 

movimentação de atendimentos, não fazendo qualquer diferenciação no 

atendimento a clientes e não clientes, como é prática usual em várias 

instituições financeiras. Ressalta que não houve qualquer vício na 

prestação de serviço pois, a parte autora dispunha de diversos meios de 

realizar suas operações bancárias, contudo, decidiu por aguardar em fila. 

Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Em se tratando de 

relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los 

com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 

22 do CDC. Desta forma, quando um estabelecimento bancário presta um 

serviço ineficiente, comete conduta ilícita. Ademais, a Lei Municipal de 

Barra do Garças-MT nº 2.899/2008, dispõe que o tempo de espera em fila 

de estabelecimento bancário superior ao lapso tolerado de 15 minutos 

caracteriza ato ilícito. Ressalte-se que muito embora o STJ já tenha 

decidido que a “a mera invocação de legislação municipal, que estabelece 

tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o 

direito à indenização. (...)” (REsp 1662808/MT - julgado em 02/05/2017); 

este pode restar caracterizado caso a espera por atendimento na fila de 

banco seja excessiva ou associada a outros constrangimentos. Nesse 

contexto, em que pese as alegações da parte autora, verifico que não há 

provas nos autos acerca da espera excessiva alegada ou de que a 

espera tenha causado outros constrangimentos. Não obstante tratar-se 

de relação de consumo, não se mostra razoável pretender o autor 

eximir-se do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos 

constitutivos de seu direito, mesmo quando invertido o ônus da prova. 

Nestes termos, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de 

fato constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Na espécie, mesmo que reconhecido a espera de 50 

(cinquenta) minutos como demora do atendimento bancário, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Deste prisma, a situação trazida 

ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002134-27.2019.8.11.0004
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002134-27.2019.8.11.0004 Requerente: ONILDO CINTRA DOS 

PASSOS Requerido: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 
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mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde, em 

síntese, afirma a parte autora que é cliente dos serviços da reclamada, no 

entanto, passou a ter problemas com o serviço de TV a cabo, resolvendo 

cancelar apenas este serviço. Ressalta que a reclamada continuou a 

efetuar cobranças acerca do serviço de TV em sua fatura, afirma que 

teve que realizar o pagamento do serviço pois, a reclamada ameaçou 

interromper também os serviços de telefone caso não realizasse o 

pagamento. Motivo pelo qual requer a declaração da inexistência do 

débito, bem como, a indenização pelos danos morais padecidos. Em sede 

de contestação, afirma a reclamada que a reclamante tinha conhecimento 

do contrato e que utilizou os serviços da reclamada. Ressalta que não há 

qualquer ilícito praticado pela empresa reclamada, visto que cobrou de 

acordo com o contratado pela parte inexistindo motivos para indenização, 

e disponibilizou os serviços de maneira fiel a contratada. Ressalta que a 

empresa requerida apenas tem oferecido seus serviços, zelando pela 

qualidade dos mesmos, inexistindo danos a ser indenizados. Pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice 

verifico que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum direito 

da parte requerente e que agiu em exercício regular de direito, denota-se 

dos autos que o débito em questão é indevido. Registre-se que, a 

Requerida não comprovou a inadimplência da autora, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito. Oportuno mencionar, que a reclamada acostou aos 

autos apenas telas sistêmicas produzidas unilateralmente, no entanto, não 

comprovou que a parte autora está em débito com a empresa. Acerca 

desta temática é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E FATURAS UNILATERAIS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJMT 

- N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019) Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em 

sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil. Dessa forma, entendo cabível ser 

declarada a inexistência do débito em discussão. Ressalte-se que a parte 

autora comprova que solicitou a reclamada o cancelamento do serviço, de 

modo que, a continuidade das cobranças indevidas sob ameaça de 

suspensão dos demais serviços, evidencia conduta ilícita da reclamada e 

supera a barreira do mero aborrecimento. Razão pela qual, entendo estar 

caracterizada a falha na prestação do serviço. Nesse contexto, não há 

como acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a 

requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de 

Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço 

da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do fornecedor. É 

o que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao ameaçar 

suspender os serviços de telefonia e internet sem a existência qualquer 

débito, em decorrência de uma cobrança indevida causou prejuízos à 

parte autora, vez que, necessitou demandar o judiciário para resolver o 

problema. Destarte, entendo que a conduta da Reclamada causou sim 

abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

a má prestação do serviço, geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor, uma vez que frustram a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a promovida. Assim, tal conduta merece a devida 

responsabilização. (art. 6º, VI do CDC e art. 5º, V e X da CF/88). Em se 

tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 4.000 (quatro mil reais). Por fim, quanto à repetição de 

indébito, entendo ser cabível, tendo em vista que, a parte autora comprova 

o pagamento do serviço cobrado indevidamente, de modo que, deve ser 

ressarcido, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a) Declarar a inexistência do 

débito em discussão no presente processo; b) CONDENAR, a Reclamada 

OI BRASILTELECOM, a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante ONILDO 

CINTRA DOS PASSOS valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ). c) CONDENAR, a Reclamada OI BRASILTELECOM, a pagar a 

quantia de R$ 413,90 (quatrocentos e treze reais e noventa centavos) a 

título de indenização por danos materiais ocasionados ao Reclamante 

ONILDO CINTRA DOS PASSOS valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo 

(43 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

T GARCIA DE QUEIROZ EIRELI - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA MACHADO BENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001397-24.2019.8.11.0004 Promovente: T GARCIA DE QUEIROZ 

EIRELI - ME Promovido: MARGARIDA MACHADO BENTO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Determina o artigo 330 do CPC: A 

petição inicial será indeferida quando: III – o autor carecer de interesse 

processual. Com efeito, a parte autora após ser intimada para emendar a 
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inicial apresentando a origem do título discutido, manteve-se inerte, de 

forma que o indeferimento da inicial se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, I do, SUGIRO indeferimento da inicial e 

por consequência a EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002406-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. BENTO - ME - SUPERMERCADO RIBEIRÃOZINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA GRACIELA WALTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1002406-21.2019.8.11.0004 Promovente: A. P. M. BENTO - ME 

Promovido: LAURA GRACIELA WALTER Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde a parte 

autora pleiteia o recebimento da quantia R$566,00 (quinhentos e sessenta 

e seis reais). A promovente manifestou nos autos informando a quitação 

do débito pelo reclamado (ID 27485327). Desse modo, o presente feito 

merece ser extinto pelo cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e 

SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito ante 

o cumprimento da obrigação, e consequentemente determino o 

arquivamento dos autos. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002326-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FLAUTIN FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1002326-57.2019.8.11.0004 Promovente(s): PAULO CESAR 

FLAUTIN FARIAS Promovido(s): ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Relatório dispensado por força do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Ab initio, imperioso se faz 

registrar que, a teor do Enunciado nº 89 do FONAJE, a "incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais 

cíveis". Com efeito, as especificidades do sistema instituído pela Lei nº 

9.099/95 afastam a aplicação da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de 

Justiça, que foi editada sob a perspectiva do Código de Processo Civil e 

antes mesmo da Lei dos Juizados. Pois bem. Segundo se extrai dos autos, 

a parte reclamante apresentou comprovante de endereço em nome de 

terceiro, e apesar de devidamente intimada em audiência de conciliação, 

não apresentou comprovante de residência nesta comarca. Desta feita, a 

ação não poderia ser ajuizada nesta comarca, pois em sede de Juizados 

Especiais, o art. 4º, da Lei 9.099/95, estabelece as regras para 

determinação da competência, vejamos: Art. 4º. É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Na hipótese, nem a 

parte promovente nem a promovida ostentam domicílio sob a jurisdição 

desta Comarca, fato que indica a inexistência de qualquer das causas 

aptas a atrair a competência para este Juízo. Ademais, a citada norma 

deve ser interpretada sistematicamente, se buscando, além do mens legis 

que inspirou o dispositivo legal, relacioná-la com as outras normas 

pertinentes ao mesmo objeto. Com efeito, não obstante os arts. 6º e 101 

do Código de Defesa do Consumidor, facultem ao autor eleger o foro para 

propor a sua ação, é certo que esse benefício de escolha não autoriza o 

consumidor a extrapolar as regras processuais e propor a ação aonde lhe 

convier, aleatoriamente. Exatamente nesse sentido, vide o julgado a 

seguir, in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. A 

faculdade de o consumidor propor a ação em seu domicílio (art. 101, I, da 

Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - CDC) ou optar pelas 

regras gerais de competência estabelecidas no Código de Processo Civil, 

não autoriza a escolha aleatória de determinada Comarca para demandar, 

sob pena de afronta ao Princípio do Juiz Natural. 2. No caso de escolha 

desprovida de justificativa, a competência territorial pode, 

excepcionalmente, ser declinada de ofício. 3. Hipótese em que inexiste 

regra de competência válida a amparar a propositura da ação no foro de 

Goiânia, revelando-se acertada a determinação de remessa dos autos 

para a Comarca do domicílio do autor/consumidor (Trindade). CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. (TJ-GO - Conflito de 

Competência: 03172746020188090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE 

SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, 2ª Seção Cível, Data 

de Publicação: DJ de 07/02/2019) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA 

ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. I Admite-se a declinação da 

competência territorial, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e 

injustificada de foro diverso do eleito no contrato e do domicílio das partes, 

o que contraria os critérios legais de fixação da competência, o princípio 

do juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor 

distribuição e agilização dos julgamentos. II - Conflito conhecido e 

declarado competente o Juízo Suscitante. (TJ-DF 07020453720188070000 

DF 0702045-37.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 03/04/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 09/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliás, de outra forma 

não poderia ser, sob pena de se ferir o Princípio do Juízo Natural (art. 5º, 

inciso XXXVII, CF) e permitir que o simples desejo particular da parte, 

embasado em motivo de ordem particular não declarado, autorize a 

transgressão às regras processuais e normativas administrativas, ferindo, 

inclusive, a divisão organizacional do próprio Poder Judiciário. Da mesma 

forma, o processamento da presente demanda neste Juízo em nada 

facilitaria a defesa. Ao contrário, causaria prejuízo. Por fim, pontuo que a 

distribuição da demanda na presente Comarca vai de encontro aos 

princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente o da celeridade 

e da economia processual (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Neste contexto, 

flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a dicção 

do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002407-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. BENTO - ME - SUPERMERCADO RIBEIRÃOZINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UATIMA SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1002407-06.2019.8.11.0004 Promovente: A. P. M. BENTO - ME 
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Promovido: UATIMA SANTOS RIBEIRO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde a parte 

autora pleiteia o recebimento da quantia R$286,00 (duzentos e oitenta e 

seis reais). A promovente manifestou nos autos informando a quitação do 

débito pelo reclamado (ID 27484878). Desse modo, o presente feito 

merece ser extinto pelo cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e 

SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito ante 

o cumprimento da obrigação, e consequentemente determino o 

arquivamento dos autos. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Orlando José de Carvalho (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001276-93.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA HELENA 

PEREIRA FERREIRA Promovido: ORLANDO JOSÉ DE CARVALHO Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia R$3.000,00 (três mil 

reais). Conforme ID 27561281, o promovente manifestou aos autos 

informando a quitação da dívida e pugnando pela extinção do processo, o 

que merece ser acolhido. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito ante o cumprimento da 

obrigação, e consequentemente determino o arquivamento dos autos. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001618-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE SENA DOS REIS BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001618-07.2019.8.11.0004 Promovente: ROSELI SILVA & CIA 

LTDA - ME Promovido: MARILENE SENA DOS REIS BARBOSA Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o reclamante após ser 

intimado para promover o andamento do feito conforme despacho ID 

23525879, indicando bens sujeitos à constrição, se manteve inerte, de 

forma que incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA 

PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do processo, sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono 

da causa – Exequente que, apesar de intimado pessoalmente a dar 

andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso em que a extinção foi 

requerida pelo executado – Sentença mantida. Recurso não provido. 

(TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 1001222-76.2017.8.26.0426, 

Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 10/07/2019, 11ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, 

compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-03.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000506-03.2019.8.11.0004 Promovente: REGIANE BORGES DE 

OLIVEIRA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O reclamado não 

alegou preliminares, assim entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A autora 
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ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS, onde afirma que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, no valor de R$89,70 (oitenta e nove reais e setenta 

centavos), visto que jamais contratou os serviços da reclamada. Em sua 

defesa, a empresa reclamada aduziu que a reclamante habilitou linha 

telefônica, deixando de efetuar o pagamento das parcelas, o que gerou o 

débito em discussão. Analisando as provas constantes no processo, 

verifica-se que o Reclamado comprova o vínculo contratual da autora, 

diante do contrato e documentos pessoais do autor que acompanha o 

contrato discutido, sendo evidente a má-fé do autor, que aduziu na inicial 

que não tinha vínculo com a empresa. Com efeito, a parte autora ingressa 

com sua inicial carente de informações necessárias a conferir seu direito, 

não apresentando comprovante de pagamento do débito discutido. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Forçoso reconhecer 

que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos 

termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos 

ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de 

negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), 

restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento 

pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Verifica-se que na presente demanda, assim como em várias 

outras ingressas neste Juizado, a parte acredita que a empresa não terá 

os documentos que comprovem seu vínculo contratual e com isso terá jus 

a receber valor pelo abalo moral decorrente da negativação, que 

supostamente seria indevida. Felizmente, a reclamada comprovou o 

vínculo contratual e a origem do débito, o que demonstrou a atitude 

indevida do reclamante. Assim, ingressando a parte autora com ação de 

indenização moral sabendo que a divida é devida, alterando as verdades 

dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de 

má-fé. Neste sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM 

FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – MULTA 

CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. I- Havendo 

provas sólidas de que autor livre e conscientemente contratou com a 

instituição financeira, a obtenção de empréstimo consignado, tendo ainda 

recebido o crédito respectivo, correta a sentença que declarou a validade 

da contratação, objeto da demanda. II- Constatado que o autor alterou a 

verdade dos fatos e valeu-se do processo judicial para perseguir 

vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por 

litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide manifestamente temerária, na 

qual pretendia o autor obter lucro fácil, movimentando 

desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 

c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da 

parte contrária e 10% referente as custas processuais. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001909-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR TEIXEIRA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANI LOPES DE SA NETO OAB - BA15502 (ADVOGADO(A))

SAULO VELOSO SILVA OAB - BA15028 (ADVOGADO(A))

RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA OAB - BA15462 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001909-07.2019.8.11.0004 Promovente: JOSMAR TEIXEIRA DA 

PAZ Promovido: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA Vistos, etc. 

1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Em preliminar a reclamada 

alegou se encontra em recuperação judicial, e como no Art. 8º da Lei 

9.099/95 determinada a impossibilidade de ser parte a massa falida, por 

analogia também não pode empresa em recuperação judicial. REJEITO a 

preliminar suscitada visto que ausente fundamento legal. Ainda alegou a 

ocorrência da decadência, aduzindo que a autora adquiriu os produtos em 

dezembro/2018. REJEITO a preliminar arguida, visto que não ocorreu a 

prescrição do direito da autora, e ainda a parte reclamante comprova a 

diligencia de forma administrativa através dos números de protocolos. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, afirmando que contratou em 26.11.2018 a 

assinatura mensal de revistas no site da reclamada, no valor mensal de 

R$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos). Aduz que mesmo 

após a cobrança em seu cartão de crédito, jamais recebeu qualquer 

revista contratada, e apesar do esforço de forma administrativa, a 

reclamada continua com as cobranças sem envio do produto, totalizando 

até o ingresso da ação o pagamento de R$ 419,30 (quatrocentos e 

dezenove reais e trinta centavos). Em sua defesa, a empresa reclamada 

afirma que efetuou a entrega das revistas, cumprindo com seu contrato, 

conforme relatório de entregas, no entanto não apresenta nenhum 

documento anexo a sua contestação que comprove suas alegações. 

Inicialmente, diante da patente relação de consumo, necessário inverter o 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa 

reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor, conforme artigo 373, II do CDC. Em que pese as alegações da 

reclamada, não foi apresentado nenhum comprovante da entrega dos 

produtos adquiridos, assim, evidente a falha na prestação do serviço. 

2.2.1. DANOS MATERIAIS No que tange aos danos materiais, evidente que 

a reclamada não procedendo a entrega do produto adquirido, devido a 

restituição do valor pago que tange a quantia de R$ 419,30 (quatrocentos 

e dezenove reais e trinta centavos), a ser ressarcido de forma simples, 

visto que não comprovado a má-fé da empresa reclamada. 2.2.2. DOS 

DANOS MORAIS Para que se imponha a condenação por dano moral 

necessário apenas a demonstração da conduta lesiva e do nexo de 

causalidade. In casu, restou incontroverso que o produto não fora 

entregue no prazo previsto. Posto isto, entendo que a responsabilidade da 

promovida esta indubitavelmente configurada. Com efeito, a promovente 

trouxe aos autos satisfatória documentação onde, de forma insofismável, 

demonstra a compra do produto e o pagamento, bem como, entendo 
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presente o dano moral em decorrência da conduta irregular da promovida 

que manteve descaso com o consumidor. Assim, o fornecedor responde 

independentemente de culpa por qualquer dano causado ao consumidor, 

pois que, pela teoria do risco, este deve assumir o dano em razão da 

atividade que realiza. Vejamos o ensinamento de Cavalieri (FILHO, Sérgio 

Cavalieri. O direito do consumidor no limiar século XXI. Revista de Direito 

do Consumidor. Revista dos Tribunais, nº 35, jul/set. 2000, p. 105): “Uma 

das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria 

do risco do negócio. Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma 

atividade cria um risco de dano para terceiros. E deve ser obrigado a 

repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa” No que tange a 

responsabilidade da promovida pelos danos causados, a mesma agiu, no 

mínimo, de forma negligente ao promover a oferta de produtos sem ter a 

certeza de que poderia entregá-los, o que configura a ilicitude de sua 

conduta. Assim preceitua o art. 186 do Código Civil, verbis: “Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Como se sabe, o dano moral pode ser definido como a lesão à bem que 

integra os direitos da personalidade. A proteção a esse bem imaterial vem 

insculpida em nossa Carta Magna, em seus artigos 1º, inciso III, e 5º, 

incisos V e X. Estando demonstrado que a promovida, agindo 

negligentemente, praticou um ato ilícito, expondo o promovente a uma 

situação de preocupação, ansiedade, constrangimento, ofendendo, 

inclusive, a sua dignidade, cumpre-lhe o dever de reparação. Aliás, no 

próprio Estado de Mato Grosso se reconhece a configuração do abalo 

moral nesta situações: APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE 

PRODUTO VIA INTERNET – RESCISÃO DO CONTRATO PELA NÃO 

ENTREGA DO PRODUTO – DESRESPEITO PERANTE O CONSUMIDOR – 

DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – PRESQUESTIONAMENTO DA 

MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O descumprimento 

contratual praticado na não entrega de produtos adquiridos pela internet, 

configura desrespeito perante o consumidor e é suficiente para ensejar a 

sua responsabilidade da empresa pela má-prestação dos serviços e pelos 

danos sofridos pelos seus clientes, passível assim de indenização por 

danos morais. (TJ-MT – APL: 00152479020158110041 31413/2017, 

Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 

03/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2017). 

(Grifei) Ainda encontramos: COMPRA E VENDA – DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL – NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA 

DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS DEVIDA – PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – CABIMENTO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – São evidentes os danos morais 

causados ao autor pela desídia da ré, devendo esta responder também 

pela indenização a título de danos morais. II – A quantificação da 

compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau 

da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano 

suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir 

em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao 

ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No 

caso dos autos, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 

8.000,00; quantia equivalente ao dobro do valor dispendido pela compra 

dos aparelhos de ar-condicionado. III – Considerando-se a nova 

sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil para fins de 

arbitramento de honorários e a sucumbência mínima do autor consistente 

tão somente na redução do valor pleiteado a título de danos morais, 

deverão os ônus ser repartidos entre as partes, com suporte no art. 85, §

§ 2º e 8º, do mesmo Diploma Processual. (TJ-SP - APL: 

10118104120138260020 SP 1011810-41.2013.8.26.0020, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 25/04/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 25/04/2017) (Grifei) Logo, vislumbra-se hipótese que 

autoriza a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano 

moral, haja vista que este é emergente da óbvia angústia sofrida pela 

reclamante. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se 

obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a 

capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do 

ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

Indenizatório, punitivo, pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Desta 

feita, compensa-se, com essas verbas, as angústias, as dores, as 

aflições, os constrangimentos e, enfim, as situações vexatórias em geral a 

que o agente tenha exposto o lesado, com sua conduta indevida." Cabe, 

assim, ao prudente arbítrio dos julgadores, bem como à doutrina e à 

jurisprudência, uma vez que não fixado em lei, mesmo porque impossível 

seria, a instituição de critérios e parâmetros que haverão de presidir às 

indenizações por dano moral, a fim de evitar que o ressarcimento, na 

espécie, não se torne expressão de puro arbítrio. No presente caso, 

adotam-se tais parâmetros para averiguar o montante a ser arbitrado para 

a reparação do dano moral, valendo ressaltar que as condições 

econômicas do ofensor; as circunstâncias fáticas do caso e gravidade da 

lesão e sua repercussão na vida da reclamante, considerando inclusive o 

descaso do fornecedor não tendo resolvido a situação da parte autora em 

tempo hábil, autorizam a condenação em patamar equivalente a R$ 

6.000,00 (seis mil reais). 3. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR o reclamado ao pagamento da quantia de R$419,30 

(quatrocentos e dezenove reais e trinta centavos), em favor do autor, a 

título de dano material, e por se tratar de obrigação contratual, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo 

prejuízo (Súmula 43 STJ). b) CONDENAR a reclamada TRÊS COMERCIO DE 

PUBLICACOES LTDA ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), à título de dano moral, à parte autora JOSMAR TEIXEIRA DA PAZ, e 

por se tratar de obrigação contratual, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês desde a citação (Art. 405 CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). c) Como consequência da presente sentença, declaro 

INEXISTENTE o contrato entre as partes. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SILVEIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002297-07.2019.8.11.0004 Promovente: LARYSSA SILVEIRA 

REZENDE Promovida: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou 

preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 
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obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO, alegando, em resumo, que possui um cartão da 

empresa reclamada, e que após efetuar uma compra percebeu a 

cobrança de anuidade e seguros que não foram contratados, e que a 

cobrança do valor das parcelas estão superiores ao valor devido. Em sua 

defesa, a empresa reclamada alega que a anuidade é informada quando 

efetuada a contratação do cartão, e que os seguros cobrados foram 

devidamente contratados. Afirma ainda que a fatura acima do valor 

corresponde aos juros e correção monetária em razão do atraso nos 

pagamentos das parcelas. Inicialmente, diante da patente relação de 

consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC. 

Pois bem, verifica-se que a empresa reclamada não foi capaz de 

apresentar documentos hábeis que comprovem a contratação dos 

seguros “compra da sorte” e “alerta por SMS”, visto que não apresentou 

contrato devidamente preenchido e/ou assinado pela autora. Assim, 

evidente a cobrança indevida. No que tange a cobrança da anuidade, 

entendo que não pode ser considerada cobrança indevida pois diante da 

utilização do serviço, devido o pagamento da tarifa de manutenção. 

Inclusive, o autor não comprovou que adquiriu o cartão com promessa de 

isenção de anuidade. Ainda, quanto a cobrança das parcelas acima do 

valor devido, restou demonstrado pela contestação o atraso no 

pagamento, o que torna devido a cobrança de juros e multa. Desse modo 

resta evidente a falha na prestação do serviço quanto a cobrança 

indevida dos seguros que não foram contratados pelo autor. No entanto, 

quanto a repetição do indébito, o autor não apresentou o valor dos 

pedidos da repetição do indébito, de modo que merece ser julgado 

improcedente diante da impossibilidade de pedido ilíquido em sede dos 

Juizados Especiais. 2.2.1 DANO MORAL Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

seu crédito abalado com a cobrança indevida de um serviço não 

contratado. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 

DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGUROS NÃO CONTRATADOS. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 373, II DO CPC/15. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E 

PROVIDO PARCIALMENTE. 1 – Artigo 373, II do CPC/15: “O ônus da prova 

incumbe: II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor”; 2 – Teoria do Risco do Empreendimento; 3 – 

Enunciado Sumular nº 94 deste TJRJ: “CUIDANDO-SE DE FORTUITO 

INTERNO, O FATO DE TERCEIRO NÃO EXCLUI O DEVER DO FORNECEDOR 

DE INDENIZAR”; 4 – Na hipótese, a parte autora alega sobre suposta 

fraude na contratação de seguro em seu nome, afirmando que foram 

realizados descontos aos autos, verifico que a autora/apelante logrou 

êxito em comprovar os descontos realizados em sua conta bancária a 

título de seguro – fls. 17/28. Já a parte ré/apelada juntou aos autos o 

contrato de fls. 105/113 no qual sequer consta o nome da parte autora 

como contratante. Portanto, a parte ré/apelada não se desincumbiu do 

ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do 

autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, ônus que lhe caberia; 5 – Danos 

morais configurados e arbitrados em R$3.000,00. Parte autora passou a 

sofrer descontos em sua conta bancária onde é depositado o seu salário. 

Descontos que perduraram por aproximadamente 01 ano; 6 – 

Precedentes: 0018468-18.2015.8.19.0087 – APELAÇÃO Des (a). FABIO 

UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO – Julgamento:08/09/2016 – 

VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR e Processo: 

0068756-08.2014.8.19.0021 – APELAÇÃO DES. LUIZ FERNANDO DE 

ANDRADE PINTO – Julgamento]; 11/11/2015 – VIGESIMA QUINTA 

CÂMARA CIVEL CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL.; 7 – Recurso de 

apelação conhecido e provido parcialmente. (TJ-RJ – APL: 

026111630201481900001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4º VARA CIVEL, 

Relator: ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

19/06/2017). (Grifei) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE 

CONTRATO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, 

NOS TERMOS DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL. 

OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. 1 - No 

presente caso não se discute a ausência de contratação por qualquer das 

partes, fato este incontroverso, sendo necessária a devolução em dobro 

dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor (R$ 

270,60), em razão de não ter sido contratado o mencionado seguro, nos 

termos do que prevê o parágrafo único do art. 42 do CDC. 2 - No presente 

caso não se trata de contrato fraudulento, no qual a instituição bancária 

acaba sendo enganada também, mas caracterizada está a ausência de 

diligência e seriedade do Banco recorrente, e em razão do risco da 

atividade, responde o mesmo pela cobrança de valores por serviço não 

contratado, não havendo nos autos prova de engano justificável que 

fundamente a devolução na forma simples. 3 - A quantia de R$ 270,60 

(duzentos e setenta reais e sessenta centavos) descontada da conta do 

autor sem sombra de dúvidas faz falta a quem percebe mensalmente um 

salário mínimo a título de aposentadoria. Desse modo, verifico a existência 

de dano moral, ainda que in re ipsa, eis que os fatos ocorridos 

representam mais que meros dissabores, fazendo com que o recorrente 

ingressasse em juízo a fim de fazer valer seus direitos. Portanto, da 

análise do caso concreto vislumbra-se a cobrança indevida com desconto 

na conta corrente do recorrido, sendo necessária a devolução do indébito 

pelo dobro, bem como a indenização por danos morais. 4 - Revela-se 

adequada a fixação em danos morais no montante de R$ 10.000,00, valor 

este que tem sido arbitrado em casos semelhantes neste Sodalício, não 

importando em excesso também a fixação de honorários advocatícios em 

face do recorrente no montante de R$ 2.000,00, eis que o mesmo foi 

sucumbente no feito, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. 5 - 

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Majorados os 

honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (art. 85, § 11 do CPC). (TJ-TO - 

APL: 00085933020198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL, 

Data da Publicação: 10/04/2019) (Grifei) Assim, resta inegável o dever de 

reparação pela reclamada. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$6.000,00 

(seis mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, o Reclamado LOJAS AVENIDAS S/A 

a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados a Reclamante LARYSSA SILVEIRA REZENDE, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o 

evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) SUGIRO 

improcedência dos pedidos de danos materiais. Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente os contratos de “seguro 

proteção da sorte” e seguro alerta de SMS”. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 
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40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002378-53.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI BORTOLANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002378-53.2019.8.11.0004 Promovente: SOELI BORTOLANZA 

Promovida: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou preliminares, de forma que 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e REPETIÇÃO DE INDÉBITO, alegando, 

em resumo, que possui um cartão da empresa reclamada, e que após 

efetuar uma compra percebeu a cobrança de anuidade e seguro que não 

foram contratados. Em sua defesa, a empresa reclamada alega que a 

anuidade é informada quando efetuada a contratação do cartão, e que os 

seguro COMPRA DA SORTE foi devidamente contratado conforme bilhete 

anexado na contestação. Inicialmente, diante da patente relação de 

consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC. 

Pois bem, verifica-se que a empresa reclamada apresentou documento 

suficiente que comprova a contratação do seguro discutido no processo, 

conforme folhas 13 da contestação. No que tange a cobrança da 

anuidade, entendo que não pode ser considerada cobrança indevida pois 

diante da utilização do serviço, devido o pagamento da tarifa de 

manutenção. Inclusive, o autor não comprovou que adquiriu o cartão com 

promessa de isenção de anuidade. Assim, é evidente que não houve 

qualquer falha na prestação do serviço da empresa reclamada, devendo 

os pedidos iniciais serem julgados improcedentes. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, para: Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001520-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RIBEIRO MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MOLINO DE AGUIAR (REQUERIDO)

CELSO JOSE DOS SANTOS PONTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001520-56.2018.8.11.0004 Promovente: REINALDO RIBEIRO 

MOTA Promovido: CELSO JOSE DOS SANTOS PONTE/ CRISTIANE MOLINO 

DE AGUIAR Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Trata-se de 

RECLAMAÇÃO, e apesar da parte autora ser devidamente intimada para 

apresentar endereço atualizado do promovido, manteve-se inerte. De 

modo que não realizado nenhuma atividade, incide no abandono e 

consequentemente na extinção. E não havendo nenhuma manifestação, 

entendo que deve ser aplicado seu abandono. Neste sentido: APELAÇÃO. 

EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. 

APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO AO 

FEITO EXECUTIVO. 1. As hipóteses de extinção da execução não estão 

restritas ao rol do art. 924 do CPC, podendo ser acrescentada, 

subsidiariamente, as regras do processo de conhecimento. 2. Realizada a 

intimação pessoal da exequente e de seu procurador para dar 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção, constatada a inércia da 

parte mostra-se escorreita a extinção do processo sem resolução do 

mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 

00797327120118090049, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de 

Julgamento: 28/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

28/03/2019) Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000390-94.2019.8.11.0004 Promovente: FELIPE FERREIRA 

SOUZA Promovido: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR O promovido ainda 

pleiteia indeferimento da inicial, sob o argumento de que o extrato de 
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negativação foi emitido via internet, e não é capaz de fazer prova da 

negativação. No entanto considerando que o Reclamado no mérito da sua 

contestação afirma a origem da dívida e comprova o vínculo entre as 

partes, forçoso reconhecer o documento apresentado, e ainda 

considerando o ofício apresentado no ID 25313008, o SPC/SERASA 

confirma a existência da negativação. Assim, REJEITO a preliminar 

discutida. Ainda, assevera em preliminar a necessidade de extinção do 

feito diante da ausência de pretensão resistida dos danos morais. O que 

deve ser REJEITADA, vez que se tratando de discussão de negativação 

indevida, evidente a resistência ou insatisfaciência da lide. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, 

aduzindo que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito, no valor de R$2.123,23 (dois mil, cento e vinte e três 

reais e vinte e três centavos), pois jamais contratou serviços do 

Reclamado. Em sua defesa, o promovido afirma que a origem do débito é 

um contrato de financiamento de um veículo realizado com a empresa 

AYMORÈ, conforme documentos e contratos em anexo, e que após 

contrato de cessão de crédito, passou a efetuar a cobrança discutida. 

Assim requer a improcedência da inicial. A reclamante afirma que 

desconhece o débito discutido e requer a desistência da ação para 

ingressar na justiça comum a fim de realizar a perícia grafotécnica. (ID 

25316788). Apesar de ser cabível a desistência da ação em qualquer 

momento do processo, inclusive não havendo necessidade da anuência 

do réu já citado, verifico que os documentos apresentados pelo Promovido 

em sua contestação, comprovam a origem da dívida, o vínculo contratual 

entre as partes e a lide temerária apresentada pela autora. Sendo assim, o 

enunciado 90 do FONAJE declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Verifico que há indícios de má-fé, visto que há 

verossimilhança nas alegações do promovido, que apresenta documentos 

suficientes comprovando a devida contratação e utilização dos serviços. 

Com efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC caberia a parte autora 

apresentar comprovante de pagamento da dívida informada pelo 

promovido. No entanto, deixou de comprovar a prova constitutiva de seu 

direito, ao qual considero que a negativação é devida. Nesse sentido, 

forçoso reconhecer que o Banco Reclamado agiu no exercício regular de 

um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 

188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou 

no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação 

civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

cobrança devida e ausência de pagamento pelo reclamante, razão pela 

qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, 

in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se 

em conta que o requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Requer o reclamado a 

condenação da parte autora em litigância de má-fé, por ingressar com 

ação de ressarcimento sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. Neste 

sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE 

NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – 

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE 

OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE 

APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que 

autor livre e conscientemente contratou com a instituição financeira, a 

obtenção de empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito 

respectivo, correta a sentença que declarou a validade da contratação, 

objeto da demanda. II- Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos 

e valeu-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente 

indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, 

trata-se de lide manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter 

lucro fácil, movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. 

(TJ-MS - AC: 08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, 

Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 

09/07/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Pois 

bem, é indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida 

em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na 

inicial que desconhecia a existência da divida, comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL do pedido 

formulado na petição inicial, com análise do mérito. SUGIRO pela 

condenação de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 5%(cinco por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, 

§2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor 

da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 10% 

sobre o valor da causa referente as custas processuais. DETERMINO que 

a secretaria RETIFIQUE o nome do promovido no sistema PJE para BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002598-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELCIMAR COELHO DE FREITAS GOUVEIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ANDREIA MARQUES ANGELONI RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002598-51.2019.8.11.0004 Promovente: NELCIMAR COELHO DE 

FREITAS GOUVEIA Promovido: JULIANA ANDREIA MARQUES ANGELONI 

RODRIGUES Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (negritei). Da análise do processo, 

verifica-se conforme certidão ID 27641934, que houve a distribuição 

equivocada de dois processos idênticos, sendo que o processo 

1002302-29.2019.811.0004 já foi sentenciado. Assim, deve esta ação ser 

extinta, em razão da litispendência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no artigo 485, V do Código de Processo Civil SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002136-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON MATOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER OAB - MT27021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002136-94.2019.8.11.0004 Promovente: WELITON MATOS DE 

OLIVEIRA Promovida: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou 

preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DECLARÁTORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, alegando que teve seu nome incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção no valor de R$360,07 (trezentos e 

sessenta reais e sete centavos), visto que as parcelas do empréstimo que 

contratou estão devidamente pagas, conforme faz prova em anexo. Em 

sua defesa, o Banco promovido impugnou genericamente as alegações 

iniciais a aduzindo que o autor não comprovou suas alegações, pugnando 

pela improcedência da inicial. Inicialmente, diante da patente relação de 

consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC. 

Com efeito, analisando detidamente os documentos apresentados na 

inicial, verifica-se que a negativação discute débito oriundo do mês de 

novembro/2018, de modo que o autor comprova através de extrato do 

contracheque que foi devidamente pago por desconto em folha. Infere-se, 

portanto, que o seu nome foi negativado indevidamente, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, sendo certo que efetuou a cobrança de débito quitado. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO REALIZADO. 

COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS 

CARACTERIZADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (,Número do Processo: 

80010613420188050219, Relator (a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO 

JORGE, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 12/04/2019 )(TJ-BA 

80010613420188050219, Relator: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO 

JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/04/2019) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$9.000,00 (nove mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, o 

Reclamado BANCO BRADESCO S/A a pagar a quantia de R$9.000,00 

(nove mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante WELITON MATOS DE OLIVEIRA, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (Artigo 404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) Ratifico os efeitos da tutela, tornando-os 

definitivos, a fim de DECLARAR a inexistência do débito discutido neste 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001717-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ANTONIO NOEDEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA D ARC TARGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001717-45.2017.8.11.0004 Promovente: EDIO ANTONIO 

NOEDEL Promovido: JOANA D ARC TARGA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 
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justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Da mesma 

forma, no caso específico do processo de execução, da mesma forma 

caberia a extinção do processo, ante o disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Portanto, nos Juizados Especiais, consoante o 

disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, §4º, da legislação específica, não 

encontrada a parte reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer 

hipótese, de intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o reclamante 

após ser intimado para promover o andamento do feito conforme 

despacho ID 25067340, indicando bens sujeitos à constrição, se manteve 

inerte, de forma que incide no abandono e consequentemente na extinção. 

Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA 

CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do 

abandono da causa – Exequente que, apesar de intimado pessoalmente a 

dar andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso em que a extinção foi 

requerida pelo executado – Sentença mantida. Recurso não provido. 

(TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 1001222-76.2017.8.26.0426, 

Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 10/07/2019, 11ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, 

compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002607-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA COELHO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

ALVARÁ JUDICIAL Autos nº 1002607-13.2019.8.11.0004 Promovente: 

VALERIA COELHO DE MELO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL, formulado por 

VALERIA COELHO DE MELO, requerendo a autorização para levantamento 

de valores depositados junto ao Banco Caixa Econômica Federal, deixado 

pela falecida CLAURA MARTINS DA COSTA, sua genitora. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que assiste razão ao 

requerente, não existindo herdeiros menores de idade, e apresentando 

autorização assinada pelos demais herdeiros. Com efeito, dispõe a Lei n. 

6.858/80 sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores 

não recebidos em vida pelos respectivos titulares: Art. 1°. Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Art. 2°. O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. (grifo nosso). Com efeito, entendo que os valores devem ser 

liberados ao Reclamante. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, determino que o 

saldo credor existente de qualquer resíduo na conta bancária da Caixa 

Econômica Federal de titularidade CLAURA MARTINS DA COSTA, CPF nº 

258.179.062-87, seja pago a requerente VALERIA COELHO DE MELO, 

expedindo-se alvará, com as cautelas necessárias. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011276-38.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YONARA ROBERTA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011276-38.2016.8.11.0004 Promovente: YONARA ROBERTA 

SILVA PEREIRA Promovido: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou 

preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 
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obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, onde a autora alega que indevidamente teve seu nome 

restrito na quantia de R$ 60,37 (sessenta reais e trinta e sete centavos), 

aduzindo que o reclamado não informou a origem da dívida e não a 

comunicou previamente. Em sua defesa, a empresa reclamada alega que 

inexiste dever de indenizar e pugna pela improcedência da inicial. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, e verificando a existência de outra 

negativação, foi realizada consulta ao sistema PJE e verificou-se a 

existência de mais duas ações de negativação contra a empresa ré 

promovida pela autora. Considerando que a negativação anexa ao 

presente processo, possui apenas duas restrições, em consulta 

processual depreende do processo nº 8011277-23.2016.8.11.0004, que 

foi anexado extrato de negativação com restrições diversas, porém 

emitido na mesma data, com indícios de veracidade que o apresentado 

nestes autos não possuem. Assim, resta evidente que a restrição 

apresentada aos autos é fraudada, de modo que torna impossível a 

reclamada fazer a defesa de um dado que inexiste. Dessa forma, a 

improcedência da inicial se impõe, diante da ausência de comprovação da 

negativação discutida, por ausência de apresentação de extrato legitimo. 

3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na presente demanda, assim 

como em várias outras ingressas neste Juizado, a parte acredita que a 

empresa não terá os documentos que comprovem seu vínculo contratual e 

com isso terá jus a receber valor pelo abalo moral decorrente da 

negativação, que supostamente seria indevida. Felizmente, a reclamada 

comprovou o vínculo contratual e a origem do débito, o que demonstrou a 

atitude indevida do reclamante. Assim, ingressando a parte autora com 

ação de indenização moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Neste sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – 

A Ç Ã O  D E  C O N H E C I M E N T O  D E  N A T U R E Z A 

CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE 

VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que autor livre e 

conscientemente contratou com a instituição financeira, a obtenção de 

empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito respectivo, correta 

a sentença que declarou a validade da contratação, objeto da demanda. II- 

Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos e valeu-se do 

processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, 

correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide 

manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter lucro fácil, 

movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 9%(nove por cento) do valor da 

causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em 

favor da parte contrária e 10% referente as custas processuais. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002038-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARLA FURIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002038-12.2019.8.11.0004 Promovente: ALESSANDRA CARLA 

FURIAN Promovido: BANCO PAN Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou preliminares, de forma que 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO PRECEITO COMINÁTORIO, afirmando que 

recebe constantemente várias ligações diárias do banco reclamado 

oferecendo empréstimos para a autora. Aduz que tal fato causa grande 

importunação, buscando amparo judicialmente. Foi deferida tutela liminar, 

determinando que o reclamado abstenha-se de oferecer serviço de 

telemarketing para a reclamante, sob pena de multa de R$100 (cem reais) 

por descumprimento. Na contestação, o Banco promovido informou que 

não tem relação com o objeto da demanda, inclusive a parte autora não 

comprova que as ligações são oriundas do réu, apesar disso, informou 

que procedeu a exclusão dos dados da autora do seu cadastro e pugna 

pela improcedência da inicial. A parte autora, manifesta nos autos que 

continuou recebendo ligações, pugnando pelo pagamento das astreintes e 

pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Pois bem, analisando os 

documentos apresentados nos autos, verifica-se que são inúmeras 

ligações recebidas de números que não estão agendados no telefone da 

autora. No entanto, não há nos autos nenhum áudio ou outra prova que 

vincule os números com o Banco reclamado. Ou seja, não há como afirmar 

que as ligações são efetuadas pelo promovido, deixando a parte autora de 

fazer qualquer prova neste sentido, sendo certo que por se tratar de 

prova negativa, torna-se impossível a inversão do ônus da prova, onde 

caberia a reclamante fazer prova de suas alegações nos termos do artigo 

373, I do CPC. Neste sentido, colaciono os seguintes julgados: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES E 

MENSAGENS (SMS) DIRIGIDAS A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS 

CAPAZES DE CORROBORAR O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. 

EXCESSO DE LIGAÇÕES NÃO DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO 

INSUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA 
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AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - "Recurso Cível": 

71008773681 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 

31/10/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

06/11/2019) CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA. NÚMERO EXCESSIVO 

E CONTINUADO DE LIGAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E 

REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PEDIDOS 

DECLARADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso contra a r. sentença 

de improcedência dos pedidos de reparação por dano moral e de 

obrigação de não fazer, consistente na abstenção em efetuar ligações na 

residência do recorrente, porque este não se desincumbiu do ônus da 

prova do fato constitutivo de seu direito. 2. Não merece reforma a r. 

sentença. Incontroverso não haver relação jurídica entre as partes e as 

reiteradas ligações na residência do recorrente, conforme os registros 

realizados por bina. Entretanto, o recorrente não se desincumbiu de seu 

ônus de comprovar que as linhas telefônicas registradas são de 

titularidade do recorrido, e que as ligações foram realizadas em seu nome, 

uma vez que as informações apresentadas, provenientes de sites de 

pesquisa por telefones que incomodam, não podem ser consideradas 

fidedignas a ponto de conferir certeza às alegações iniciais. A uma, 

porque tais informações são concedidas por internautas, aos quais basta 

a realização de cadastro do e-mail para alimentar os sites. A duas, 

porque, consequentemente, há notória possibilidade de informações 

conflitantes relativas a determinada linha telefônica. 2.1. Tanto é assim que 

há coincidência do número de telefone objeto da idêntica causa de pedir 

nestes autos e nos autos de nº 0723420-51.2015.8.07.0016, tendo o 

mesmo autor, ao passo que o site colacionado direciona a titularidade do 

referido número para ambas as demandadas Banco Bradesco e Claro (Id. 

420922 p. 2, naqueles autos, e Id. 413963 ? p. 1, nestes). 3. Conforme 

expresso no artigo 333, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova 

incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Logo, no 

quadro probatório, correta a r. sentença que julgou improcedentes os 

pedidos iniciais. 3.1. Não se admite a juntada extemporânea de documento 

em sede recursal por não se tratar de prova nova em relação aos fatos 

que sustentam o pedido inicial (art. 397 do CPC). Apenas por isso, em face 

de preclusão, não podem ser conhecidos os documentos constantes do 

Id. 413944. De outro lado, se a ação foi proposta em 23.9.2015, evidente 

que eventuais ligações nos dias 15 e 21 de janeiro de 2016, como alegado 

nos embargos de declaração da sentença, dizem respeito a fatos novos 

(e não prova nova referente a fatos anteriores descritos na inicial). 4. 

Recurso conhecido e não provido. Acórdão lavrado nos termos do artigo 

46 da Lei nº 9.099/95. 5. O recorrente vencido deve arcar com o 

pagamento das custas processuais, porém, não é condenado ao 

pagamento de honorários advocatícios porque intempestivas as razões de 

contrariedade, resultando o não conhecimento. Vale dizer, é como se não 

houvessem sido apresentadas as contrarrazões ao recurso e isso elide o 

fato gerador da verba remuneratór ia .  (TJ-DF -  RI : 

07220218420158070016, Relator: FABIO EDUARDO MARQUES, Data de 

Julgamento: 16/03/2016, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 30/03/2016 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

(Grifei) Com efeito, nos autos não existem documentos suficientes de sua 

alegação. Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e não 

provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), 

neste sentido, a parte autora não comprovou suas alegações. A 

jurisprudência é uníssona neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE 

DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO 

I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO 

COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a 

responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - 

AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (Grifei). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO 

INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato 

é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela 

o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - Assim, 

não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação 

contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo 

em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG 

- AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Dessa 

forma, não há nos autos nenhuma comprovação dos fatos praticados pelo 

promovido, de modo que não pode ser responsabilizado. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito. REVOGO a liminar deferida e seus efeitos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002319-65.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARINNA KELLY SOUSA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002319-65.2019.8.11.0004 Promovente: KARINNA KELLY 

SOUSA DE CARVALHO Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares capazes de influenciar no mérito da demanda, de 

forma que entendo que não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A autora 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS, onde afirma que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, no valor de R$158,42 (cento e cinquenta e oito reais 

e quarenta e dois centavos), visto que jamais contratou os serviços da 

reclamada. Em sua defesa, a empresa reclamada afirma que a autora 

possuía uma linha conforme contrato anexado a contestação, de modo 

que deixando de efetuar o pagamento das faturas, ocasionou a 

negativação discutida. Analisando as provas constantes no processo, 

verifica-se que o Reclamado comprova o vínculo contratual da autora, 

diante do contrato e documentos pessoais do autor que acompanha o 

contrato discutido, sendo evidente a má-fé do autor que nega que tenha 
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possuído qualquer vínculo com o reclamado. Com efeito, a parte autora 

ingressa com sua inicial carente de informações necessárias a conferir 

seu direito, não apresentando comprovante de pagamento do débito 

discutido. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 3. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na presente demanda, assim como 

em várias outras ingressas neste Juizado, a parte acredita que a empresa 

não terá os documentos que comprovem seu vínculo contratual e com isso 

terá jus a receber valor pelo abalo moral decorrente da negativação, que 

supostamente seria indevida. Felizmente, a reclamada comprovou o 

vínculo contratual e a origem do débito, o que demonstrou a atitude 

indevida do reclamante. Assim, ingressando a parte autora com ação de 

indenização moral sabendo que a divida é devida, alterando as verdades 

dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de 

má-fé. Neste sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM 

FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – MULTA 

CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. I- Havendo 

provas sólidas de que autor livre e conscientemente contratou com a 

instituição financeira, a obtenção de empréstimo consignado, tendo ainda 

recebido o crédito respectivo, correta a sentença que declarou a validade 

da contratação, objeto da demanda. II- Constatado que o autor alterou a 

verdade dos fatos e valeu-se do processo judicial para perseguir 

vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por 

litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide manifestamente temerária, na 

qual pretendia o autor obter lucro fácil, movimentando 

desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 

c/c artigo 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% 

sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte 

contrária e 10% referente as custas processuais. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002161-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DE MOURA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002161-10.2019.8.11.0004 Polo Ativo: PATRICIA FERREIRA DE 

MOURA SILVA Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, verifico 

que a requerida arguiu preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência de pretensão resistida. No entanto, o simples fato de a parte 

promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. Ainda, a Reclamada suscitou 

preliminar de indeferimento da inicial, o que não pode ser acolhido, visto 

que não caracterizados seus elementos. Assim, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém, não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte Reclamante. Infere-se, portanto, que a parte 

Autora não contratou os serviços cobrados, restando, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir erros que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 
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negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados aos autos (extratos ID 26314762 e ID 24258253), 

verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições além da 

discutida no presente processo (OI S.A. e RENOVA COMPANHIA 

SECURITI), que não estão sendo discutidas em nenhum processo (NÃO 

INFORMADO), de modo que reputa-se legítimas. O entendimento dos 

Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso 

de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto 

considerando as negativações posteriores que também são legitimas não 

está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a 

figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

negativação em discussão neste processo seja ilegítima, existem outras 

que apesar de anteriores, são legitimas, de modo que impede a 

caracterização dos danos morais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo. Sugiro 

improcedência dos pedidos de danos morais. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DE MOURA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002163-77.2019.8.11.0004 Promovente: PATRICIA FERREIRA 

DE MOURA SILVA Promovido: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, afirmando que teve seu 

nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção, vez que jamais 

contratou qualquer serviço com a ré. A empresa Reclamada na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida oriunda de um contrato cedido a 

ela e que a parte autora deixou de efetuar os pagamentos, gerando o 

débito em discussão. Inicialmente, diante da patente relação de consumo, 

necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, 

cabendo a empresa reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC. A ré apresenta 

telas sistêmicas referentes ao contrato que menciona, porém o documento 

não tem nenhuma identificação do consumidor, não sendo apto para 

comprovar o vínculo da autora ou a origem da dívida. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 276 de 1067



18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Analisando os documentos acostados a inicial, 

verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições (POSTERIOR) 

além da discutida no presente processo (CLAUDINO S/A, BANCO 

BRADESCO), que não estão sendo discutidas em nenhum processo (NÃO 

INFORMADO), de modo que reputa-se legitima. O entendimento dos 

Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso 

de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), cabendo portanto 

a aplicação de danos no presente caso. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTITUIÇÃO DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

– EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – DISCUSSÃO JUDICIAL – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE – SÚMULA 385 – 

INAPLICABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO. De acordo com a atual orientação do STJ, 

para a aplicação do enunciado da Súmula nº 385, do STJ, necessária a 

preexistência de inscrição legítima – A repercussão do dano moral nessa 

espécie de acontecimento é in re ipsa, ou seja, presumida, já que inegável 

o abalo sofrido – A indenização a ser fixada competirá ao prudente arbítrio 

do magistrado que, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, deverá estabelecer uma reparação equitativa, levando-se 

em conta as peculiaridades de cada caso, como a culpa do agente, a 

extensão do prejuízo causado e a capacidade econômica do agressor. 

(TJ_MG – AC: 10352120019497001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de 

Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019). A respeito do 

valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e 

doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria 

de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 

11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando 

que existe negativação posterior não discutida. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a Reclamada 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante PATRICIA 

FERREIRA DE MOURA SILVA, e por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Ainda, CONDENO a requerida a excluir o nome da parte 

requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 

(cinco) dias (548 STJ), a contar da publicação desta sentença, sob pena 

de multa inibitória no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de 

atraso. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº 1002172-39.2019.8.11.0004 Polo Ativo: NATHALIA MENDES 

RIBEIRO Polo Passivo: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS, onde, em 

síntese, afirma a parte autora que adquiriu passagens aéreas da empresa 

requerida para realizar uma viagem com destino à Portugal e 

posteriormente, Barcelona. Todavia, no dia de retorno, o voo TAP 1045 

que estava agendado para o dia 30.04.2018 as 20h10min, com saída de 

Barcelona/Espanha e destino para Lisboa/Portugal foi cancelado sem 

nenhum motivo justificado. Assevera que somente conseguiu embarcar no 

dia seguinte e que ficou no aeroporto, sem qualquer assistência da 

empresa reclamada, pelo período de 10 (dez) horas. Em sede de 

contestação, afirma a requerida que o voo foi cancelado devido à 

ausência de autorização da Torre de Controle do aeroporto para que a 

aeronave decolasse ante a grande quantidade de voos existentes naquela 

data e local. Assevera, que não tem qualquer ingerência na ação dos 

controladores de voo e deve seguir expressamente as ordens dadas por 

estes, sob pena de pôr em risco a vida dos passageiros e que por isso, 

não pode ser responsabilizada pelo cancelamento do voo. Pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem. Cumpre esclarecer que a Convenção 

de Montreal entrou em vigor em nosso ordenamento jurídico através de um 

Decreto, qual seja, 5.910/2006, dessa forma, esta legislação aplica-se aos 

casos em que envolvem transporte internacional de pessoas, bagagem ou 

carga. Assim, não há que se falar em aplicação de lei estrangeira, mas sim 

de legislação brasileira que se traduz no decreto acima. Não obstante, 

oportuno mencionar que o tema discutido pelo STF nos autos do RE nº 

636.331/RJ limitou-se à aplicação da dita convenção quanto à reparação 

material pelo extravio de bagagem e ao prazo prescricional; contudo, a 

responsabilidade civil nos casos de danos morais sofridos pelos 

consumidores não está sujeita à limitação, pois, nesse quesito é aplicável 

o CDC. Nesse contexto, verifico que é incontroverso o atraso sofrido 

pelas partes Requerentes, tendo em vista que a reclamada em sua 

contestação admite que de fato houve o cancelamento do voo. O itinerário 

original compreendia a decolagem, no dia 30.04.2018 as 20h10min em 

Barcelona, com escala às 23h20min em Portugal, chegada às 05h120min 

do dia 01.05.2018 em São Paulo/SP. Porém, somente às 06h10min do dia 

01.05.2018 houve a decolagem para o trecho Barcelona – Portugal. O que 

somente ocorreu após ser a parte Requerente reacomodada no voo TP 

1049. Permanecendo sem qualquer assistência da reclamada no saguão 

do aeroporto. Destarte, quanto ao prejuízo material este está devidamente 

comprovado através da aquisição de novas passagens aéreas no importe 
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de R$1.014,00 (um mil e quatorze reais). Bem como o prejuízo moral restou 

devidamente evidenciado pelo excessivo atraso de aproximadamente 10 

(dez) horas sem qualquer assistência da parte reclamada, restando 

comprovada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo 

internacional, bem como, o tratamento indevido do consumidor. Assim, 

entendo que deve responder a empresa de transporte aéreo reclamada, 

pelo evidente tratamento desrespeitoso que dispensou aos autores, na 

condição de passageiros, deixando-os sem qualquer assistência, situação 

que em muito ultrapassou o mero descumprimento contratual, impondo a 

compensação moral (art. 14 CDC). Nesse sentido a jurisprudência: 

TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo – Indenização por danos 

materiais e morais – Sentença de procedência – Nos termos do 

entendimento de eficácia vinculante proferido pelo STF, em 25 de maio de 

2017 (RE 636.331 e ARE 766618), nos voos internacionais não se aplica o 

Código de Defesa do Consumidor, mas sim os tratados internacionais 

(Convenções de Varsóvia e de Montreal) – Cancelamento de voo 

decorrente de manutenção não programada da aeronave – Fato previsível 

e inerente à atividade empresarial desenvolvida pela ré – 

Responsabilidade civil de natureza objetiva – Chegada ao destino depois 

de mais de 12 horas do horário previsto – Falha na prestação do serviço – 

Danos morais in re ipsa – Valor da indenização arbitrado em patamar 

adequado e mantido – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - 

APL: 10289559420178260562 SP 1028955-94.2017.8.26.0562, Relator: 

Helio Faria, Data de Julgamento: 04/12/2018, 18ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 07/12/2018) Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

para: a) CONDENAR a Reclamada TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante 

NATHALIA MENDES RIBEIRO, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . 

B) CONDENAR a Reclamada, ao pagamento da quantia de R$1.014,00 (mil 

e quatorze reais) a autora, a título de danos materiais, devidamente 

corrigida pelo INPC a partir do efetivo desembolso (43 STJ) e juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz 

Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir 

seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Autos nº 1002162-92.2019.8.11.0004 Promovente: PATRICIA FERREIRA 

DE MOURA SILVA Promovido: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A autora ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

afirmando que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de 

proteção, vez que jamais contratou qualquer serviço com a ré. A empresa 

Reclamada na contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos 

alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida oriunda de uma 

linha telefônica que a parte autora deixou de efetuar os pagamentos, 

gerando o débito em discussão. Inicialmente, diante da patente relação de 

consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC. 

A ré apresenta telas sistêmicas referentes ao número que menciona ser 

da autora, porém o documento não tem nenhuma identificação do 

consumidor, não sendo apto para comprovar o vínculo da autora ou a 

origem da dívida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito 

na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 
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descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições (POSTERIOR) além da discutida no presente processo 

(CLAUDINO S/A, BANCO BRADESCO), que não estão sendo discutidas em 

nenhum processo (NÃO INFORMADO), de modo que reputa-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), 

cabendo portanto a aplicação de danos no presente caso. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTITUIÇÃO DE DÉBITO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – DISCUSSÃO 

JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE – SÚMULA 

385 – INAPLICABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO. De acordo com a atual orientação do STJ, 

para a aplicação do enunciado da Súmula nº 385, do STJ, necessária a 

preexistência de inscrição legítima – A repercussão do dano moral nessa 

espécie de acontecimento é in re ipsa, ou seja, presumida, já que inegável 

o abalo sofrido – A indenização a ser fixada competirá ao prudente arbítrio 

do magistrado que, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, deverá estabelecer uma reparação equitativa, levando-se 

em conta as peculiaridades de cada caso, como a culpa do agente, a 

extensão do prejuízo causado e a capacidade econômica do agressor. 

(TJ_MG – AC: 10352120019497001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de 

Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019). A respeito do 

valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e 

doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria 

de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 

11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando 

que existe negativação posterior não discutida. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a Reclamada 

OI S/A a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante PATRICIA 

FERREIRA DE MOURA SILVA, e por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Ainda, CONDENO a requerida a excluir o nome da parte 

requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 

(cinco) dias (548 STJ), a contar da publicação desta sentença, sob pena 

de multa inibitória no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de 

atraso. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-54.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BARBOSA FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002171-54.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JAQUELINE BARBOSA 

FARIAS DA SILVA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita a Reclamante, em síntese, que foi 

surpreendida com a inscrição restritiva de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, pelo valor de R$ 156,20 (Cento e cinquenta e seis 

reais e vinte centavos). Ressalta que jamais possuiu vínculo com a 

reclamada, desconhecendo por inteiro a referida negativação. Assim, 

pleiteia a declaração de inexistência do débito bem como a indenização 

pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, aduz a requerida 

que não praticou ato ilícito visto que, a inscrição nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva da vítima pois, 

decorre de um contrato firmado entre a autora e a requerida, no qual a 

autora teria deixado de efetuar o pagamento das faturas ocasionando 

referida inscrição. Afirma que a requerida agiu em exercício regular de 

direito. Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. No 

caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que não 

violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício regular 

de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, não possui 

relação jurídica com a mesma. Registre-se que, a Requerida não 

comprovou a inadimplência da autora, impugna genericamente os fatos 

alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do débito. 

Oportuno mencionar, que a reclamada acostou aos autos apenas telas 

sistêmicas e um histórico de chamadas produzidas unilateralmente, no 

entanto, não comprovou que a parte autora contratou o serviço cobrado. 

Acerca desta temática é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E FATURAS UNILATERAIS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJMT 

- N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019) Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em 

sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar 
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fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha 

na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. É o que se vislumbra no presente caso, a 

conduta da requerida ao incluir a inscrição do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida decorrente de relação jurídica 

não contratada, provocou um abalo moral ao autor, eivando a importante e 

fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão deve 

cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao bom 

nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), de 

modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou 

limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição indevida em cadastro de 

proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, isto é, o dano moral 

decorre do próprio fato, não sendo necessária sua prova: CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O recurso discute 

a negativação indevida da consumidora que não possuía qualquer débito 

com a empresa de telefonia. 2. A negativação indevida viola os direitos da 

personalidade do inscrito, de modo a atentar contra seu patrimônio moral, 

exigindo a reparação do dano. Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no 

sentido de que havendo negativação indevida, estar-se-á diante de dano 

moral in re ipsa. 3. O valor da indenização fixado pelo magistrado de 

primeiro grau deve ser mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação 

ao reformatio in pejus. 4. Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5221129 PE, 

Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019) 

Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento 

de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do 

dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 7.000 (sete mil reais). Por fim, vale ressaltar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. No tocante aos 

requerimentos da parte reclamada quanto à autuação do patrono da parte 

autora, ressalto que não incumbe à este juízo realizar a fiscalização da 

advocacia e que os patronos da parte reclamada, na defesa dos 

interesses de sua cliente, podem realizar uma denúncia perante o órgão 

competente. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a reclamada 

TELEFONICA BRASIL S.A, a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante 

JAQUELINE BARBOSA FARIAS DA SILVA, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (362 STJ). b) CONDENO a requerida a excluir o nome da parte 

requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 

(cinco) dias (548 STJ), a contar da publicação desta sentença, sob pena 

de multa inibitória no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de 

atraso. Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente 

o débito que originou a negativação, em discussão nesse processo. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002153-33.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIA DANTAS SALES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002153-33.2019.8.11.0004 Requerente: TATIANA MARIA 

DANTAS SALES Requerido: OI S/A, OI MÓVEL S/A e OI BRASILTELECOM 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. Rejeito as preliminares arguidas, 

vez que não verificados os seus requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO, onde, em síntese, afirma a parte autora que é cliente da 

reclamada e que possui o plano “Oi Total” que compreende a prestação 

dos serviços de telefonia fixa, internet e TV todos cobrados mensalmente 

na mesma fatura. Ressalta que a partir do dia 07/07/2019 o serviço 

prestado pela operadora “Oi” passou a apresentar defeitos que acabaram 

por afetar tantos os negócios como a vida da família que necessita de 

internet para as atividades negociais, tendo em vista que ela e o marido 

possuem Micro Empresas Individuais e seus negócios são realizados na 

própria residência, dependendo do serviço da reclamada. Assevera que 

permaneceu por 20 (vinte) dias sem o serviço e ao final daquele mês a 

reclamada efetuou a cobrança no valor total da fatura. Assim pleiteia a 

devolução do valor pago indevidamente, bem como, indenização por 

danos morais. Em sede de contestação a reclamada impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial e aduz que a parte autora não 

comprovou suas alegações. Afirma que os terminais da autora foram 

cancelados por inadimplência. Pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. No caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme 

que não violou nenhum direito da parte requerente e que havia débitos 

desta para com aquela, denota-se dos autos que, de fato, houve falha na 

prestação do serviço da parte reclamada. Isso porque, conforme se 

verifica dos protocolos e gravações acostadas a reclamante tentou por 

diversas vezes resolver o problema, porém, o serviço continuava 

suspenso. Ressalte-se que a autora comprova que estava totalmente 

adimplente com a reclamada, de modo que, a suspensão do serviço 

contratado por 20 (vinte) dias injustificadamente, evidencia conduta ilícita 

da reclamada e supera a barreira do mero aborrecimento. Razão pela qual, 
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entendo estar caracterizada a falha na prestação do serviço. Nesse 

contexto, não há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, 

uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do 

Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação 

do serviço da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do fornecedor. É 

o que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao 

suspender os serviços de telefonia e internet sem a existência qualquer 

débito e sem prévio aviso, causou prejuízos à parte autora privando-a 

injustamente de ter acesso ao serviço contratado para o seu trabalho e 

entretenimento. Destarte, entendo que a conduta da Reclamada causou 

sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto 

que a má prestação do serviço, geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor, uma vez que frustram a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a promovida. Assim, tal conduta merece a devida 

responsabilização. (art. 6º, VI do CDC e art. 5º, V e X da CF/88). Em se 

tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 4.000 (quatro mil reais). Quanto ao pedido de repetição de 

indébito, entendo este ser cabível tendo em vista que, é indevida a 

cobrança da fatura em seu valor total ante a interrupção do serviço pelo 

período de 20 (vinte) dias. Assim, o pedido de dano material merece a 

procedência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a Reclamada OI S/A, OI 

MÓVEL S/A e OI BRASILTELECOM, a pagar a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante TATIANA MARIA DANTAS SALES valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). b) CONDENAR, a Reclamada OI S/A, 

OI MÓVEL S/A e OI BRASILTELECOM, a pagar a quantia de R$ 94,40 

(noventa e quatro reais e quarenta centavos) a título de indenização por 

danos materiais ocasionados a Reclamante TATIANA MARIA DANTAS 

SALES valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ). Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002191-45.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FRANCISCO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002191-45.2019.8.11.0004 Polo Ativo: SELMA FRANCISCO 

GOMES Polo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO Em linhas iniciais, salienta-se que a inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS/MATERIAIS, onde suscita o 

reclamante que contratou um plano de serviços de telefonia com a 

reclamada o qual incluía celular, telefone fixo, internet e dois aparelhos 

móveis. Assevera que as faturas enviadas a ela não eram unificadas e 

que ao entrar em contato com a reclamada para resolver o problema, foi 

informada que havia contratado outro plano, o qual incluía TV, mediante 

assinatura de contrato na loja física em Barra do Garças. Afirma que não 

conseguiu solucionar o problema junto à empresa e solicitou o 

cancelamento. Ressalta que não param de chegar cobranças em seu 

nome e que a reclamada quer cobrar uma multa rescisória no valor de R$ 

599,00 por um contrato que não assinou. Em sede de contestação, afirma 

a reclamada que a parte autora sem nada provar ou sequer dar ao 

trabalho de discriminar, tenta incutir a falsa ideia de que a empresa ré teria 

cometido ato ilícito em desfavor de sua pessoa. Ressalta que houve a 

contratação dos serviços mediante a assinatura de contrato e que a 

cobrança de multa por fidelização é plenamente lícita. Pois bem. A cláusula 

de fidelidade consiste num pacto acessório em que o fornecedor do 

produto ou serviço subsidia o preço de determinado equipamento ou 

serviço, ou parte dele, beneficiando nitidamente o consumidor. Por outro 

lado, o consumidor se compromete a utilizar seus serviços por tempo 

determinado, sob pena de multa por rescisão contratual. Com base neste 

pacto bilateral, o notório que a multa está condicionada diretamente ao 

benefício proporcionado ao consumidor. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA DE MULTA. FIDELIZAÇÃO. 

QUANTIFICAÇÃO DA MULTA. Inexistindo controvérsia entre as partes 

sobre a validade da cláusula de fidelização, e não demonstrada falha na 

prestação dos serviços, é de se reconhecer a aplicabilidade da multa 

prevista para o caso de encerramento antecipado do contrato de 

prestação de serviço de telefonia. Hipótese em que foi celebrado mais de 

um contrato, devendo a multa incidir de forma proporcional, levando-se me 

consideração o número de linhas que foram migradas para outras 

operadoras antes do prazo previsto. (TJ-MG - AC: 10000160281796002 

MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de 

Publicação: 19/11/2019) Outrossim, em exame ao caso concreto, 

mormente quanto aos contratos acostados pela reclamada, nota-se que, 

efetivamente, houve a celebração de contrato de fidelização com real 

benefício ao consumidor para o pagamento do plano contratado com 

desconto, em contrapartida, o compromisso do consumidor de permanecer 

com o contrato pelo prazo de 12 (doze meses). Verifica-se, também, que 

houve a prestação dos serviços pela parte autora. Ressalte-se que a 

parte autora alega a existência de contrato firmado através de fraude, 

entretanto, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de fornecer o 

início de prova de suas alegações, não se desincumbindo do ônus que lhe 

cabia (art. 373, I do CPC). Portanto, entendo que é devida a multa por 

rescisão do contrato proporcional ao tempo de fidelização. Assim, a 

cobrança em discussão é legítima, não havendo conduta ilícita pela parte 
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promovida. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002193-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002193-15.2019.8.11.0004 Polo Ativo: MARLENE FERNANDES 

DA SILVA Polo Passivo: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que teve seu nome inscrito 

indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 

193,00 (cento e noventa e três reais). Assevera que desconhece o 

contrato o qual justifica a inscrição pois jamais contratou os serviços da 

reclamada. Requerendo, assim, a declaração da inexistência do débito 

bem como a indenização por danos morais. Em sede de contestação, 

afirma a requerida que não cometeu ato ilícito pois os descontos foram 

previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi realizado pela vontade 

livre e consciente das partes. Assevera, que o débito em questão decorre 

da utilização dos serviços de financiamento e empréstimo fornecidos pela 

ré, os quais foram contratados e aceitos pela autora mediante assinatura 

de contrato. Afirma que a requerida agiu em exercício regular de direito 

pois a autora deixou de pagar as faturas emitidas. Motivo pelo qual pugna 

pela improcedência dos pedidos iniciais. As alegações da reclamada não 

foram impugnadas pela parte autora. Pois bem. No caso sub judice verifico 

que muito embora o requerente afirme que a requerida inscreveu seu 

nome nos cadastros restritivos indevidamente, denota-se dos autos que a 

autora, realizou a contratação do plano. Fato que se denota claramente 

através do contrato acostado pela reclamada (ID 26074576). Assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Evidente que a autora contratou 

o serviço, uma vez que, a reclamada comprovou que os termos 

contratuais do plano foram aceitos pela mesma. Outrossim, denota-se do 

contrato acostado que as assinaturas da autora quando comparadas com 

as demais disponíveis nos autos são idênticas. Nesse contexto, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a contratação do 

plano pela Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002174-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002174-09.2019.8.11.0004 Polo Ativo: GABRIEL LUIZ ESTEVES 

Polo Passivo: AZUL LINHAS AÉREAS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, Inicialmente, constato 

que a Requerida arguiu a sobre a necessidade de junção da presente 

demanda com o processo de nº 1002174- 09.2019.8.11.0004, também em 

trâmite neste juizado especial, sob o fundamento de que se trata de causa 

conexa. Em que pese as alegações da Requerida, estas não merecem 

prosperar haja vista que se trata de hipótese de litisconsórcio ativo 

facultativo, podendo os autores escolher se querem litigar em conjunto ou 

não. Isto posto, rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido, entendo que 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 
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obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS, onde, em 

síntese, afirma a parte autora que comprou da requerida passagens 

aéreas para alguns dias de férias na cidade de Rio de Janeiro, a iniciar no 

dia 26/12/2018 e retorno previsto na data de 02/01/2019. Afirma que na 

volta, mesmo chegando ao aeroporto com duas horas de antecedência, 

não realizou o check-in, pois a máquina de leitura estava com problemas, 

fato que ocasionou a perda da conexão. Assim, a reclamada o realocou 

em voo apenas até a cidade de Goiânia, sendo obrigada a seguir viagem 

por outro meio de transporte e por conta própria, o que lhe causou danos 

de ordem moral e material. Em sede de contestação, afirma a requerida 

que ao contrário do que afirma a parte autora, houve um ínfimo atraso em 

razão de problemas de reorganização da malha aérea. Ressalta que 

realocou o autor em outro voo programado e que, a alteração se aplicou 

somente ao 3° trecho de retorno da viagem. Ressalta que a parte autora, 

chegando ao final do trecho reacomodado, decidiu seguir viagem por sua 

própria conta. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais Pois bem. 

As companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das 

peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, possuem 

uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão do 

serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme 

disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e 

também na Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, 

conforme seu artigo 21: Art. 21. O transportador deverá oferecer as 

alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. (grifo nosso) Assim, independentemente do motivo, quando há 

atraso na chegada do passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, 

há serviço ineficiente e, consequentemente, ato ilícito. No caso dos autos, 

a passagem foi adquirida com voo previsto para chegada em Barra do 

Garças às 12h45 do dia 02/01/2019. Outrossim, o atraso em razão de 

problemas de tráfego aéreo e com a máquina da sala de embarque, que é 

um caso de fortuito interno, ocasionou a perda do voo em conexão 

programado. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÕES - TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – ATRASO DE VOO E 

PERDA DA CONEXÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS 

– RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. 1 – DEVER DE INDENIZAR – 

Argumentos da ré que não convencem – Atraso de voo e consequente 

perda da conexão por problemas aeroportuários – Fortuito interno, que 

não afasta a responsabilidade do transportador – Necessidade de 

embarque em dia seguinte, com pernoite em hotel, para a realização de 

nova conexão – Situação vivenciada que supera o mero dissabor típico da 

hodierna vida em sociedade – Danos morais caracterizados. 2 – VALOR 

DA INDENIZAÇÃO – Considerando-se por um lado a extensão dos danos, 

grau de culpa e, por outro, o fato de que a ré prestou certa assistência 

aos autores em razão do infortúnio, é de rigor a manutenção do valor da 

indenização fixada em primeiro grau (R$ 4.000,00 – quatro mil reais). 

RECURSOS DESPROVIDOS, com alteração, de ofício, dos critérios para 

incidência dos juros moratórios. (TJ-SP - AC: 10818052220188260100 SP 

1081805-22.2018.8.26.0100, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 

26/02/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

01/03/2019) Da análise dos autos, conforme fato reconhecido pela parte 

promovida, denota-se que o autor chegou ao seu destino apenas no dia 

seguinte, ou seja, ultrapassadas as 4 horas de atraso permitido pela 

legislação. Além disso, foi obrigada a seguir viagem por outro meio de 

transporte as suas expensas. Desta forma, encontra-se caracterizada 

conduta ilícita. Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o 

arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a 

extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de 

modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser 

observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e 

pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da 

prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, 

observados todos os fatores supramencionados bem como as 

circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por 

fim, nota-se que a parte autora alega ter suportado dano material no valor 

de R$ 700,00 (setecentos reais), em decorrência da passagem aérea não 

utilizada e não ressarcida, além de R$ 223,64 (duzentos e vinte e três 

reais e sessenta e quatro centavos) desembolsados para chegar até o 

destino final. Contudo, é cediço que, diferentemente do dano moral, o dano 

material não se presume, deve ser integralmente comprovado. Assim, 

diante das provas disponíveis nos autos, verifica-se que a parte autora 

comprova apenas a despesa com alimentação e a passagem de ônibus 

adquirida. Portanto, entendo ser cabível a reparação a título de dano 

material no valor de R$ 167,84 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e 

quatro centavos). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a requerida AZUL 

LINHAS AÉREAS, a devolução ao reclamante GABRIEL LUIZ ESTEVES, da 

importância de R$ 167,84 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e quatro 

centavos), a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a 

contar da data do dano (54 STJ). b) CONDENAR, a Requerida AZUL 

LINHAS AÉREAS, a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de indenização por danos morais ocasionados ao Requerente 

GABRIEL LUIZ ESTEVES, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz 

Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir 

seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Autos nº 1002201-89.2019.8.11.0004 Polo Ativo: CAMILA PEREIRA DA 

SILVA Polo Passivo: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Rejeito as preliminares arguidas, uma vez que, não 

estão presentes os seus requisitos ensejadores. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 
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Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde em síntese, afirma a parte 

autora que necessitou utilizar dos serviços da Reclamada no dia 

10-06-2019, especificamente para resolver problemas quanto a senha de 

sua conta e sacar o seu salário, ocasião em que chegou a agência 

bancária as 10 horas e 13 minutos. Ressalta que o atendimento do 

reclamado funcionava lentamente e somente foi atendida após esperar 

mais de 3 horas. Ressalta que em razão da demora, chegou atrasa ao seu 

trabalho o que lhe causou o desconto de parte de seu salário. Motivo pelo 

qual pleiteia a indenização pelos danos morais sofridos. Em sede de 

contestação, afirma a reclamada que cumpre rigorosamente as normas 

relacionadas à movimentação de caixa, não fazendo qualquer 

diferenciação no atendimento a clientes e não clientes, como é prática 

usual em várias instituições financeiras. Ressalta que não houve qualquer 

vício na prestação de serviço pois, houve a devida prestação do mesmo, 

vez que, a parte autora conseguiu realizar a transação desejada. 

Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Em se tratando de 

relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los 

com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 

22 do CDC. Desta forma, quando um estabelecimento bancário presta um 

serviço ineficiente, comete conduta ilícita. Ademais, a Lei Municipal de 

Barra do Garças-MT nº 2.899/2008, dispõe que o tempo de espera em fila 

de estabelecimento bancário superior ao lapso tolerado de 15 minutos 

caracteriza ato ilícito. Ressalte-se que muito embora o STJ já tenha 

decidido que a “a mera invocação de legislação municipal, que estabelece 

tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o 

direito à indenização. (...)” (REsp 1662808/MT - julgado em 02/05/2017); 

este pode restar caracterizado caso a espera por atendimento na fila de 

banco seja excessiva ou associada a outros constrangimentos. Nesse 

contexto, a espera por mais de 3h extrapola o prazo razoável que se 

poderia esperar de um atendimento bancário satisfatório, ensejando, 

indiscutivelmente, desgastes físicos e transtornos capazes de atingir a 

honra subjetiva de qualquer pessoa, ainda mais se considerada a 

dinâmica da vida moderna, caracterizada por obrigações e atividades 

diversas que impõem a necessidade de planejamento diário. Outrossim, a 

autora comprova que em decorrência da demora chegou atrasada em seu 

trabalho. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO. PRAZO QUE EXCEDE A 

ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

SENTENÇA REFORMADA. 1. A mera invocação de legislação municipal, 

que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco, não é 

suficiente para ensejar o direito à indenização; no entanto, se a espera 

por atendimento na fila de banco for excessiva ou associada a outros 

constrangimentos, pode ser reconhecida como provocadora de sofrimento 

moral e ensejar condenação por dano moral, conforme já decidido pelo 

STJ. 2. A espera por mais de 2 horas extrapola o prazo razoável que se 

poderia esperar de um atendimento bancário satisfatório, ensejando, 

indubitavelmente, desgastes físicos e aborrecimentos capazes de atingir a 

honra subjetiva de qualquer pessoa, quanto mais em se considerando a 

dinâmica da vida moderna, marcada por compromissos e atividades 

diversas que impõem a necessidade de planejamento diário. 3. Os danos 

morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade - 

punir o ofensor, para que não perpetue o agir danoso, e reparar o 

ofendido, levando em consideração a extensão do dano, o grau de culpa 

do ofensor, as condições econômicas das partes e os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, ficando fixados, no caso em tela, no 

importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes deste 

Tribunal. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 

02449704920188090134, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de 

Julgamento: 13/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

13/05/2019) Destarte, em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que 

para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só 

tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das 

partes, de modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, 

ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, 

compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o 

ofensor da prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso 

em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 1.000 (mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: A) CONDENAR, a Requerido BANCO DO 

BRASIL SA, a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de 

indenização por danos morais ocasionados ao Requerente CAMILA 

PEREIRA DA SILVA valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002195-82.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JORGE HUMBERTO 

NOGUEIRA REIS Polo Passivo: AGENOR JACOMINI - ME Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO 

ILÍCITO onde suscita a reclamante que é credora do valor de R$ 33.071,27 

(trinta e três mil e setenta e um reais e vinte e sete centavos), em 

decorrência da cártula de cheque em anexo. Motivo pelo qual requer a 

condenação da requerida ao pagamento de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte e reais), que corresponde ao valor do cheque 

atualizado. Prevê o artigo 61 da Lei nº 7.357/85 (Lei Cambial): Art. 61 A 

ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se 

locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 

2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista 

no art. 59 e seu parágrafo desta Lei. Ainda menciona o artigo 59, da 

mesma Lei: “Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do 

prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao 

portador.” Assim, o prazo para ingressar com ação de locupletamento 

ilícito, utilizando como alicerce do direito o título de cheque, deve ser 

observado o prazo prescricional de 02 (dois) anos contados a partir da 

prescrição executória. Pois bem. É cediço que a prescrição ocasiona a 

perda da pretensão de requerer em juízo a reparação de direito violado em 

virtude da inércia da vítima por determinado tempo. Nesse contexto, 

tratando-se de matéria de ordem pública, é cabível a manifestação do 

juízo, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes. Extrai-se dos 

autos que o cheque objeto da cobrança possuía vencimento para 

30/04/2015, razão pela qual seu prazo para apresentação seria de 30 

(trinta) dias conforme art. 33 da Lei 7.357/85; após tal prazo, dá-se início 

ao prazo prescricional para a ação de execução que é de 06 meses 

conforme art. 59 da Lei 7.357/85; assim, o prazo para a pretensão 

executória findou dia 30/11/2015; logo, a ação de locupletamento prevista 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 284 de 1067



no art. 61 da Lei 7.357/85 deveria ter sido proposta em 02 (dois) anos 

após tal prazo, sendo, no entanto, proposta somente em 2019, de modo 

que, a prescrição é flagrante. Portanto, entende-se que a pretensão 

autoral encontra-se fulminada pela prescrição pois, como se depreende, 

somente buscou a tutela jurisdicional em 30/09/2019, após o prazo de 02 

(dois) anos contados da prescrição executória do título. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO a existência de prejudicial de 

mérito, DECLARO A PRESCRIÇÃO da pretensão e, SUGIRO EXTINÇÃO do 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002204-15.2017.8.11.0004 Requerente: AGUA MINERAL DO 

RONCADOR LTDA – ME e OSAIR FERNANDES DA SILVA Requerido: 

IDEIAS CONFECCOES LTDA. - ME Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

2.2. REVELIA Decreto a revelia da promovida, com base no artigo 20 da 

Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente citada, deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e apresentar contestação. No 

entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos 

alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, 

em síntese, afirma a parte autora que em dezembro de 2017, a autora 

recebeu uma notificação do SPC/SERASA, informando que seu nome 

estava prestes a ser incluído junto aos órgãos de proteção, tendo em vista 

uma duplicada vencida no valor de R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e 

seis reais). Afirma que jamais comprou quaisquer produtos da empresa 

reclamada. Motivo pelo qual pleiteia a declaração da inexistência do débito 

bem como, a indenização pelos danos morais sofridos. Pois bem. No caso 

sub judice verifica-se que a reclamante afirma ter sofrido danos passíveis 

de indenização, todavia, não traz aos autos qualquer prova de suas 

alegações. Denota-se que houve apenas o envio de um aviso de possível 

negativação, o qual não foi capaz de ensejar danos extrapatrimoniais à 

parte autora. Assim, infere-se que a Reclamada não chegou a inscrever o 

nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que seria 

capaz de configurar o dano moral in re ipsa. Ademais, caberia à parte 

autora comprovar que a situação lhe tenha causado transtornos 

suficientemente graves a ponto de ofender seus direitos de personalidade 

ou de causar danos de natureza psíquica, passíveis de ressarcimento 

pecuniário, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I do CPC). Assim, 

não restou configurado dano moral no caso dos autos, limitando-se o 

episódio a simples aborrecimento. Destarte, deve a parte autora provar, 

mesmo que de maneira mínima a extensão do dano moral que alega, e não 

mencionar o dano ocorrido de forma geral como apresentado no presente 

autos. In casu, entendo não ser cabível o dano moral. A situação trazida 

ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO BELTRAO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002212-21.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ONILDO BELTRAO 

LOPES Polo Passivo: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Rejeito as preliminares arguidas, uma vez que, não 

estão presentes os seus requisitos ensejadores. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 
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alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde em síntese, afirma a parte 

autora que necessitou utilizar dos serviços da Reclamada na data de 

20/10/2016, para ser atendido no caixa, retirou a senha AO56, as 11:30h, 

e somente foi atendido as 13:46h. Afirma que a reclamada contrariou Lei 

Municipal, a qual disciplina que tempo máximo a ser aguardado em fila 

bancária e de 15 minutos, diante disso, afirma ter sofrido constrangimento 

ilegal. Requerendo a indenização pelos danos morais sofridos. Em sede de 

contestação, afirma a reclamada que cumpre rigorosamente as normas 

relacionadas à movimentação de caixa, não fazendo qualquer 

diferenciação no atendimento a clientes e não clientes, como é prática 

usual em várias instituições financeiras. Ressalta que não houve qualquer 

vício na prestação de serviço pois, a parte autora dispunha de diversos 

meios de realizar suas operações bancárias, contudo, decidiu por 

aguardar em fila. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Em se 

tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever 

de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da 

redação do artigo 22 do CDC. Desta forma, quando um estabelecimento 

bancário presta um serviço ineficiente, comete conduta ilícita. Ademais, a 

Lei Municipal de Barra do Garças-MT nº 2.899/2008, dispõe que o tempo 

de espera em fila de estabelecimento bancário superior ao lapso tolerado 

de 15 minutos caracteriza ato ilícito. Ressalte-se que muito embora o STJ 

já tenha decidido que a “a mera invocação de legislação municipal, que 

estabelece tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente 

para ensejar o direito à indenização. (...)” (REsp 1662808/MT - julgado em 

02/05/2017); este pode restar caracterizado caso a espera por 

atendimento na fila de banco seja excessiva ou associada a outros 

constrangimentos. Nesse contexto, em que pese as alegações da parte 

autora, verifico que não há provas nos autos acerca da espera excessiva 

alegada ou de que a espera tenha causado outros constrangimentos. 

Ressalte-se que a parte autora sequer acostou aos autos as senhas de 

atendimento do caixa. Não obstante tratar-se de relação de consumo, não 

se mostra razoável pretender o autor eximir-se do ônus de demonstrar, 

ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, mesmo 

quando invertido o ônus da prova. Nestes termos, não se desincumbiu do 

ônus de provar a existência de fato constitutivos de seu direito, nos 

termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Deste prisma, a 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que diz 

respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, 

pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram 

expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a 

parte autora ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que 

não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPE LUIZ NERY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002220-95.2019.8.11.0004 Polo Ativo: PHELIPE LUIZ NERY DE 

SOUZA Polo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já está 

suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse sentido, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde, em síntese, afirma a 

parte autora que jamais possuiu qualquer vínculo com a requerida capaz 

de gerar débito, no entanto, teve conhecimento de uma inscrição restritiva 

em seu nome, anotada pela reclamada no valor de R$ 3.589,65 (três mil, 

quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Motivo 

pelo qual pleiteia a declaração de inexistência do débito, bem como, a 

indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, 

aduz a requerida que não praticou ato ilícito visto que, a inscrição nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito se deu pela falta de 

pagamento de um empréstimo, o qual tem por fundamento um contrato em 

anexo. Ressalta que os direitos creditórios quanto ao empréstimo 

mencionado foram cedidos à reclamada pelo Banco do Brasil. Pugnando, 

assim, pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub 

judice verifico que muito embora o requerente afirme que a requerida 

inscreveu seu nome nos cadastros restritivos indevidamente, denota-se 

dos autos que a parte autora, possuía pendencias junto a outra empresa e 

que os direitos creditórios foram cedidos a reclamada. Nota-se que a parte 

autora não comprovou que realizou o pagamento das parcelas do 

empréstimo, cujo contrato foi realizado na modalidade CDC e anexado aos 

autos. Não obstante tratar-se de relação de consumo, não se mostra 

razoável pretender o autor eximir-se do ônus de demonstrar, ainda que 

minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, mesmo quando 

invertido o ônus da prova. De mais a mais, não há como acolher as teses 

lançadas na peça vestibular, uma vez que, a parte autora não trouxe aos 

autos elementos suficientes a provar suas alegações, não comprovando, 

portanto, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC). Forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, que a Reclamante 

não realizou o pagamento dos boletos emitidos, razão pela qual não há 

que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, 

não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta 

que o Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade 

civil. 3.1 DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora 

ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a dívida é 

devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 
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SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde 

CONDENO ao pagamento de 2% (por cento) do valor da causa, em favor 

da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 

81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% 

sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte 

contrária e 10% referente as custas processuais. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO(A))

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

SAMIR MAHMUD CASTRO WADI OAB - MT19003/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002241-71.2019.8.11.0004 Polo Ativo: VANUZA RODRIGUES 

CORREA Polo Passivo: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e 

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

verifica-se que a parte autora ingressou com ação em desfavor de 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e LABORATORIO E 

DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA – ME, todavia, denota-se 

claramente que a inscrição restritiva foi anotada apenas pela reclamada 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Dessa forma, a reclamada 

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA – ME não 

guarda relação com as partes da relação jurídica de direito material desta 

demanda, o que implica no reconhecimento de ofício, de sua ilegitimidade 

passiva. Nesse contexto, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das demais situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Rejeito as preliminares arguidas pela reclamada Banco 

Losango, uma vez que, não estão verificados os seus requisitos. 2.2 

MÉRITO Verifico que a matéria já está suficientemente demonstrada pelas 

provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento 

antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde, em 

síntese, afirma a parte autora que não possui nenhum débito com a 

requerida, no entanto, teve conhecimento de uma inscrição restritiva em 

seu nome, anotada pela reclamada no valor de R$ 338,00 (trezentos e 

trinta e oito reais). Afirma que desconhece o débito e que não possui 

débitos junto a reclamada. Motivo pelo qual pleiteia a declaração de 

inexistência do débito, bem como, a indenização pelos danos morais 

padecidos. Em sede de contestação, afirma a reclamada que o débito se 

refere à um empréstimo na modalidade CDC, o qual foi contratado e com 

pagamento previsto em três parcelas. Afirma que não há nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano. E afirma que o débito encontra-se 

liquidado, todavia, o pagamento somente foi efetuado em 02/08/2019. 

Ressalta, que a anotação foi baixada em 06/08/2019, dentro do prazo legal 

de 5 (cinco) dias úteis. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora o requerente 

afirme que a requerida inscreveu seu nome nos cadastros restritivos 

indevidamente, denota-se dos autos que a autora, realizou a contratação 

do serviço. Fato que se denota claramente através do contrato acostado 

pela reclamada. Assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a inscrição restritiva em discussão neste 

processo. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular 

de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 

188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou 

no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação 

civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

contratação do serviço pela Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Ressalte-se que a reclamada 

comprova que realizou a baixa da inscrição restritiva, dentro do prazo de 

5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe a súmula 385 do STJ, tendo em vista 

que, o débito foi quitado em 02/08/2019 e a exclusão da anotação em 

06/08/2019. Assim, não restou configurado dano moral no caso dos autos, 

limitando-se o episódio a simples aborrecimento. Deste prisma, a situação 

trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma 

individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações 

reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda 

pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento 

da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando 

efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao 

dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não 

restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Com esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, 

ambos combinados com o art. 485, VI, também do Diploma Processual Civil, 

não havendo ligação entre a Requerida e o objeto do direito afirmado neste 

juízo (o que implica na sua ilegitimidade passiva), julgo em relação a 

Reclamada LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - 

ME o presente feito sem apreciação do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELIA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

OSCAR LIMA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002225-20.2019.8.11.0004 Requerente: GIZELIA BATISTA DOS 

SANTOS e OSCAR LIMA DOS REIS Requerido: CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 
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termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. Rejeito as preliminares arguidas, uma vez que, 

não estão verificados os seus requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde, em síntese, 

suscitam as partes reclamantes que realizaram a compra de um aparelho 

Smartphone Samsung Galaxy J8, Violeta, 4 GB RAM, câmera traseira 

dupla, câmara frontal 16MP, tela infinita de 6.0", 64GB, dual chip, Android 

8.0, pelo sítio eletrônico da requerida. Ressaltam que o pedido foi realizado 

em 15/06/2019 e que ao final do prazo para entrega, o produto não foi 

entregue e o valor pago também não foi estornado. Relatam que 

procuraram o Procon municipal para tentar resolver a situação, entretanto, 

a tentativa restou infrutífera. Razão pela qual requer a restituição dos 

valores pagos bem como, a indenização pelos danos morais sofridos. Em 

sede de contestação, a reclamada impugna genericamente os fatos 

narrados na inicial. Afirma que houve o extravio da encomenda e que 

realizou o reembolso do valor pago. Aduz que não houve dano causado e 

que a pretensão autoral é incabível, de modo que, merece a 

improcedência. Pois bem. A oferta em site de vendas equivale à proposta 

e possui efeito de vincular o ofertante (arts. 427 e 429 do CC), sendo 

direito do consumidor exigir o cumprimento forçado do que foi oferecido, 

não sendo permitido ao ofertante arrepender-se. Ademais, nos termos do 

artigo 35 do CDC, se o fornecedor se recusar em cumprir a oferta, o 

consumidor poderá, alternativamente, a sua escolha: “I - exigir o 

cumprimento forçado da obrigação (...);II - aceitar outro produto ou 

prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à 

restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 

atualizada, e a perdas e danos.” Em exame ao caso concreto, mormente 

quanto aos documentos colacionados pela parte autora, nota-se a parte 

promovida se comprometeu a entregar o produto em 31/05/2019, todavia, 

o produto jamais foi entregue. Ressalte-se que em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Afinal, a teoria do risco do negócio ou atividade constitui base da 

responsabilidade civil objetiva para a proteção da parte mais frágil na 

relação. Diante do exposto, evidenciou-se que há conduta ilícita praticada 

pela parte promovida, de modo que, o valor pago pelo produto deve ser 

restituído, nos termos do art. 35, III do CDC. 3.1 DO DANO MORAL Quanto 

ao pedido de dano moral, é clara a ofensa aos direitos do consumidor que 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Ademais, há de se considerar o contexto em 

que ocorridos os fatos, tendo em vista que, a parte autora comprou o 

produto para presentear sua mãe, no entanto, teve todo o planejamento 

frustrado pela conduta da reclamada. Assim, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito administrativamente, 

sem que precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. No que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de indenização por danos morais ocasionados aos Reclamantes 

GIZELIA BATISTA DOS SANTOS e OSCAR LIMA DOS REIS, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). B) CONDENAR a Reclamada, ao 

pagamento da quantia de R$1.223,90 (um mil duzentos e vinte três reais e 

noventa centavos) aos autores, a título de danos materiais, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do 

efetivo prejuízo (43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002316-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON BARREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002316-13.2019.8.11.0004 Promovente: JAILTON BARREIRA DE 

CASTRO Promovido: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou 

preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 
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ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS, onde afirma que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção no valor de R$1.157,26 (mil, cento e cinquenta e sete 

reais e vinte e seis centavos). Aduz que jamais contratou os serviços da 

ré. Em sua defesa, a empresa reclamada afirma que a dívida discutida é 

objeto de cessão de crédito e oriunda de empréstimos bancários com o 

Banco da Caixa Econômica Federal. Apresenta extratos bancários que 

demonstram a movimentação bancária e a liberação do crédito na conta do 

autor. Na impugnação, o promovente afirma que não restou comprovado a 

origem da dívida, no entanto, pelos documentos da contestação 

verifica-se que a agência bancária informada pelo reclamado situava em 

Confresa tendo a cidade de Alto Boa Vista como endereço de 

correspondência, endereços que são compatíveis com os informados no 

extrato de negativação apresentado pelo autor na inicial. Assim, o autor 

não foi capaz de apresentar provas suficientes que não residia no local 

indicado pelo reclamado na época dos fatos. Ainda que possível a 

inversão do ônus da prova, a parte autora ingressa com sua inicial 

carente de informações necessárias a conferir seu direito, não cumprindo 

o ônus da sua prova, nos termos do 373, I do CPC. Forçoso reconhecer 

que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos 

termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos 

ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de 

negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), 

restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento 

pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Sobre o assunto: RESPONSABILIDADE CIVIL E 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA PARA O AUTOR NA SENTENÇA. PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO NESTA INSTÂNCIA. 

MÉRITO. INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. TELEFONIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DO AUTOR PARA 

ALTERAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. COBRANÇA PROPORCIONAL 

REFERENTE AO NOVO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

DA PRESTAÇÃO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA 

VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO 

CIVIL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NESTA SEDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Constitui exercício regular de direito do credor a inclusão de 

consumidores efetivamente inadimplentes nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. (TJ-SC - AC: 03035229720168240020 Criciúma 

0303522-97.2016.8.24.0020, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de 

Julgamento: 11/09/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na 

presente demanda, assim como em várias outras ingressas neste Juizado, 

a parte acredita que a empresa não terá os documentos que comprovem 

seu vínculo contratual e com isso terá jus a receber valor pelo abalo moral 

decorrente da negativação, que supostamente seria indevida. Felizmente, 

a reclamada comprovou o vínculo contratual e a origem do débito, o que 

demonstrou a atitude indevida do reclamante. Assim, ingressando a parte 

autora com ação de indenização moral, sabendo que a dívida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Neste sentido: EMENTA: INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - INSCRIÇÃO NEGATIVA -EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Para que ocorra a condenação por litigância de 

má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado 

ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor 

da parte contrária. Sendo o ajuizamento da ação absolutamente temerário, 

deve ser mantida a penalidade aplicada pelo MM. Juiz a quo. (TJ-MG - AC: 

10000190675736001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de 

Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019) (Grifei). Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 

c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da 

parte contrária e 10% referente as custas processuais. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº 1002224-35.2019.8.11.0004 Polo Ativo: CLEYTON FERREIRA DE 

FREITAS Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE c/c 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que 

teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao 

crédito pelo valor de R$ 111,95 (Cento e onze reais e noventa e cinco 

centavos). Assevera que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Requerendo, assim, a declaração da inexistência do débito bem como a 

indenização por danos morais. Em sede de contestação, afirma a 

requerida que não cometeu ato ilícito pois os descontos foram previamente 

aceitos pelo autor e que o contrato foi realizado pela vontade livre e 

consciente das partes. Assevera, que o débito em questão decorre da 

utilização dos serviços fornecidos pela ré, os quais foram contratados e 

aceitos pela parte autora mediante assinatura de contrato. Afirma a 

requerida agiu em exercício regular de direito pois a parte autora deixou de 

pagar as faturas do serviço contratado. Motivo pelo qual pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico 

que muito embora o requerente afirme que a requerida inscreveu seu 

nome nos cadastros restritivos indevidamente, denota-se dos autos que a 

parte autora, realizou a contratação do plano. Fato que se denota 
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claramente através do contrato assinado acostado pela reclamada e 

histórico de chamadas. Assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Registre-se que o contrato está instruído com os documentos pessoais da 

parte autora e as assinaturas quando comparadas com as demais 

disponíveis nos autos são idênticas. Evidente que a parte autora contratou 

o serviço, uma vez que, a reclamada comprovou que os termos 

contratuais do plano foram aceitos pela mesma. Forçoso reconhecer que 

a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a contratação do plano pela 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 3. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 4. DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

Nos termos do art. 31 da lei 9.099/95, nos juizados especiais cíveis não se 

admite a reconvenção, todavia, é permitido o pedido contraposto. Nesse 

sentido, em sede de contestação requer a parte Ré a condenação da 

parte Autora ao pagamento do valor de R$ 99,96 (noventa e nove reais e 

noventa e seis centavos), referente as faturas inadimplidas. Assim, diante 

da comprovação da inadimplência do autor, o pedido contraposto deve ser 

acolhido. Por fim, cumpre ressaltar que, no tocante aos requerimentos da 

parte reclamada quanto à autuação do patrono da parte autora, ressalto 

que não incumbe à este juízo realizar a fiscalização da advocacia e que 

os patronos da parte reclamada, na defesa dos interesses de sua cliente, 

podem realizar uma denúncia perante o órgão competente. 5. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO 

DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. SUGIRO PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com 

fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para: a) 

CONDENAR a parte autora CLEYTON FERREIRA DE FREITAS a pagar à 

quantia de R$ 99,96 (noventa e nove reais e noventa e seis centavos) à 

Reclamada VIVO S.A, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do vencimento (art. 397 do CC) e correção monetária pelo 

INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002315-28.2019.8.11.0004 Promovente: JAILTON BARREIRA DE 

CASTRO Promovido: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou 

preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS, onde afirma que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção no valor de R$2.570,65 (dois mil, quinhentos e setenta 

reais e sessenta e cinco centavos). Aduz que jamais contratou os 

serviços da ré. Em sua defesa, a empresa reclamada afirma que a dívida 

discutida é objeto de cessão de crédito e oriunda de empréstimos 

bancários com o Banco da Caixa Econômica Federal. Apresenta extratos 

bancários que demonstram a movimentação bancária e a liberação do 

crédito na conta do autor. Na impugnação, o promovente afirma que não 

restou comprovado a origem da dívida, no entanto, pelos documentos da 

contestação verifica-se que a agência bancária informada pelo reclamado 

situava em Confresa tendo a cidade de Alto Boa Vista como endereço de 

correspondência, endereços que são compatíveis com os informados no 

extrato de negativação apresentado pelo autor na inicial. Assim, o autor 

não foi capaz de apresentar provas suficientes que não residia no local 

indicado pelo reclamado na época dos fatos. Ainda que possível a 

inversão do ônus da prova, a parte autora ingressa com sua inicial 

carente de informações necessárias a conferir seu direito, não cumprindo 

o ônus da sua prova, nos termos do 373, I do CPC. Forçoso reconhecer 

que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos 

termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos 

ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de 

negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), 

restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento 

pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Sobre o assunto: RESPONSABILIDADE CIVIL E 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA PARA O AUTOR NA SENTENÇA. PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO NESTA INSTÂNCIA. 

MÉRITO. INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. TELEFONIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DO AUTOR PARA 

ALTERAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. COBRANÇA PROPORCIONAL 

REFERENTE AO NOVO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

DA PRESTAÇÃO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA 

VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO 

CIVIL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NESTA SEDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Constitui exercício regular de direito do credor a inclusão de 

consumidores efetivamente inadimplentes nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. (TJ-SC - AC: 03035229720168240020 Criciúma 
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0303522-97.2016.8.24.0020, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de 

Julgamento: 11/09/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na 

presente demanda, assim como em várias outras ingressas neste Juizado, 

a parte acredita que a empresa não terá os documentos que comprovem 

seu vínculo contratual e com isso terá jus a receber valor pelo abalo moral 

decorrente da negativação, que supostamente seria indevida. Felizmente, 

a reclamada comprovou o vínculo contratual e a origem do débito, o que 

demonstrou a atitude indevida do reclamante. Assim, ingressando a parte 

autora com ação de indenização moral, sabendo que a dívida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Neste sentido: EMENTA: INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - INSCRIÇÃO NEGATIVA -EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Para que ocorra a condenação por litigância de 

má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado 

ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor 

da parte contrária. Sendo o ajuizamento da ação absolutamente temerário, 

deve ser mantida a penalidade aplicada pelo MM. Juiz a quo. (TJ-MG - AC: 

10000190675736001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de 

Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019) (Grifei). Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 

c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da 

parte contrária e 10% referente as custas processuais. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002251-18.2019.8.11.0004 Polo Ativo: VALDIVINO DUARTE DE 

MORAES Polo Passivo: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e 

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

verifica-se que a parte autora ingressou com ação em desfavor de 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e LABORATORIO E 

DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA – ME, todavia, denota-se 

claramente que a inscrição restritiva foi anotada apenas pela reclamada 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Dessa forma, a reclamada 

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA – ME não 

guarda relação com as partes da relação jurídica de direito material desta 

demanda, o que implica no reconhecimento de ofício, de sua ilegitimidade 

passiva. Nesse contexto, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das demais situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Rejeito as preliminares arguidas pela reclamada Banco 

Losango, uma vez que, não estão verificados os seus requisitos. 2.2 

MÉRITO Verifico que a matéria já está suficientemente demonstrada pelas 

provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento 

antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde, em 

síntese, afirma a parte autora que realizou a compra de dois óculos na 

ótica requerida mediante pagamento em 4 parcelas mensais. Afirma que 

realizou o pagamento integral do débito. Contudo, a requerida Losango, 

por meio de mensagens enviadas ao seu celular, começou a efetuar 

cobranças relatando que havia uma dívida em aberto. Ao se deslocar até 

a Camara de Dirigentes Lojistas, teve conhecimento de uma inscrição 

restritiva em seu nome. Ressalta que não está em débito com as 

reclamadas. Motivo pelo qual pleiteia a declaração de inexistência do 

débito, bem como, a indenização pelos danos morais padecidos. Em sede 

de contestação, afirma a reclamada que o débito se refere à um 

financiamento, o qual foi contratado e com pagamento previsto em três 

parcelas no valor de R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais). 

Afirma que o autor deixou de efetuar o pagamento, o que ocasionou a 

referida inscrição. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Na 

impugnação, o autor ressalta que já efetuou o pagamento e que anexou 

junto à exordial os comprovantes de pagamento das referidas parcelas. 

Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora o requerente 

afirme que a requerida inscreveu seu nome nos cadastros restritivos 

indevidamente, denota-se dos autos que a parte autora, realizou a 

contratação do serviço. Fato que se denota claramente através do 

contrato acostado pela reclamada. Assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a inscrição restritiva em 

discussão neste processo. Ressalte-se que a parte autora não impugna o 

contrato, afirma que quitou a dívida, no entanto, sequer traz aos autos os 

comprovantes de pagamento. Não obstante tratar-se de relação de 

consumo, não se mostra razoável pretender o autor eximir-se do ônus de 

demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, 

mesmo quando invertido o ônus da prova. Nestes termos, não se 

desincumbiu do ônus de provar a existência de fato constitutivos de seu 

direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de 

um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 

188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou 

no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação 

civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pela parte autora, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Deste prisma, a situação trazida 

ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Com esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, 
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ambos combinados com o art. 485, VI, também do Diploma Processual Civil, 

não havendo ligação entre a Requerida e o objeto do direito afirmado neste 

juízo (o que implica na sua ilegitimidade passiva), julgo em relação a 

Reclamada LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - 

ME o presente feito sem apreciação do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONIQUES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO(A))

CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER OAB - MT26293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002253-85.2019.8.11.0004 Polo Ativo: MARIA MONIQUES 

ALVES DA SILVA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. Rejeito as preliminares arguidas, vez que, não verificados os seus 

requisitos. 2.2. MÉRITO Em linhas iniciais, verifico que a matéria já está 

suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse sentido, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS onde a parte autora, em 

resumo, afirma que é consumidora dos serviços da requerida e por duas 

vezes sofreu a interrupção dos serviços mesmo sem estar em débito com 

a mesma. Ressalta que realizou o pagamento das faturas em dia. No 

entanto, mesmo após ter efetuado o pagamento antes do vencimento, a 

requerida incluiu o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Motivo 

pelo qual, pleiteia a declaração de inexistência do débito, indenização por 

danos morais, bem como, a restituição do valor pago indevidamente. Em 

sede de contestação, aduz a requerida que não praticou ato ilícito visto 

que, a suspensão do fornecimento e a inscrição restritiva se deu por 

culpa exclusiva da vítima pois, a parte autora não teria efetuado o 

pagamento das referidas faturas; pugnando pela improcedência da inicial 

No caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que não 

violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício regular 

de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, efetuou o 

pagamento das faturas. Registre-se que, a Requerida não comprovou a 

inadimplência da parte autora, fato este que evidencia a falha da requerida 

ao incluir a inscrição restritiva no nome da mesma. A parte autora, por sua 

vez, comprovou o pagamento das faturas dos meses de Abril/2019 e 

Julho/2019 (ID 24865010), de modo que, resta evidente que a inscrição 

restritiva é indevida. Nesse contexto, não há como acolher as teses 

lançadas em sede de defesa, uma vez que, a requerida não se 

desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Com 

efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. E, em 

se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir o 

nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após o 

pagamento da dívida, provocou um abalo moral ao autor, eivando a 

importante e fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão 

deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao 

bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), 

de modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou 

limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição indevida em cadastro de 

proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, isto é, o dano moral 

decorre do próprio fato, não sendo necessária sua prova: Danos morais. 

Autora que teve seu nome apontado em cadastros de inadimplentes por 

débito que estava adimplido. Sentença de procedência. Pleito recursal. 

Autora que realizou o pagamento na empresa credora. Teoria do risco 

profissional. Responsabilidade Objetiva, independendo de culpa. Fortuito 

interno, ligado à organização inerente à atividade da empresa. 

Responsabilidade objetiva configurada. Apontamento indevido. Dano 

Moral. Ocorrência. Dano in re ipsa, que independe de prova. Quantum 

arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Juros. Correção monetária. Tabela TJSP, a partir da 

imposição, data da sentença. Honorários advocatícios. Majoração para 

20% do valor corrigido da condenação. Inteligência e aplicação do artigo 

85, § 11 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelo improvido. 

(TJ-SP - APL: 10052135320188260223 SP 1005213-53.2018.8.26.0223, 

Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 04/12/2018, 18ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2018). (grifo nosso) Em se 

tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 7.000 (sete mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da 

tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao 

reclamante MARIA MONIQUES ALVES DA SILVA, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça 

surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002340-41.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002340-41.2019.8.11.0004 Promovente: GEISA FERRARI 

Promovido: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou preliminares, de forma que 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde 

suscita a Reclamante em resumo, que nos dias 20 e 21 de agosto/2019, 

iniciou uma busca para ter conhecimento do motivo que seu cartão de 

crédito não estava funcionando, sendo informado pelo Banco que foi 

emitido novo cartão e enviado para agência da cidade de Barra do 

Garças. Afirma que como já havia se mudado para a cidade de Brasília, 

solicitou alteração de endereço, mas que ainda assim foi enviado 

novamente para cidade de Barra do Garças, o que a vez permanecer até 

30 de setembro sem utilização do cartão, lhe causando grande prejuízo. 

Assevera que jamais teria solicitado novo cartão, sendo indevida a atitude 

do Banco reclamado. Em sua defesa, o Banco reclamado alega que 

ocorreu o bloqueio do cartão e reenvio de novo em razão da utilização 

suspeita do cartão, o que ocorre para proteção do usuário, sendo que 

cabe ao Banco a realização de tal procedimento conforme contrato 

pactuado entre as partes. Afirma que tal fato não é capaz de gerar abalo 

moral, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, analisando 

detidamente os fatos e documentos constantes no processo, verifica-se 

que o Banco por questões de segurança emitiu novo cartão de crédito 

para a autora, no entanto, em razão da mesma ter se mudado para a 

cidade de Brasília, fez necessário o reenvio de outro cartão, conforme 

própria alegações da autora. Sendo assim, resta evidente que diante de tal 

ocorrência, causaria uma demora na entrega do cartão, visto que se a 

autora tivesse previamente informado a agência da mudança do endereço, 

talvez seu cartão não tivesse sido bloqueado, ou ainda, teria sido 

entregue em prazo hábil no endereço correto. No entanto, a parte autora 

não foi capaz de demonstrar que após a regularização do seu atual 

endereço, foi encaminhado para a cidade de Barra do Garças o que 

supostamente teria causado maior atraso. De modo que, não demonstrada 

a falha bancária na entrega do cartão, não há que se falar em falha na 

prestação do serviço. Além do mais, quanto ao suposto dano moral por 

impossibilidade de utilização do cartão nos aplicativos de UBER e 99, a 

parte autora somente apresentou o print de uma compra não aprovada em 

data indeterminada, o que aparentemente não lhe causou prejuízo visto a 

indicação de que a corrida foi concluída. Assim, a autora não demonstrou 

através de histórico do aplicativo que ficou sem utilizar o serviço. Dessa 

forma, os fatos por si só aduzidos não são capazes de demonstrar o 

abalo moral sofrido pela autora, visto que o Banco reclamado apenas 

cumprindo sua obrigação de vigilância, emitiu novo cartão para a autora, 

de modo que todo transtorno aduzido foi em ocorrência da mudança de 

endereço que causou atraso na entrega do cartão. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CLONAGEM DE CARTAO DE CRÉDITO - CANCELAMENTO - 

ALEGADA DEMORA NA ENTREGA DE NOVO CARTÃO - DANOS MORAIS - 

AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Consoante o art. 

927, parágrafo único, CC, e art. 14, CDC, aplicável às relações de 

consumo a responsabilidade civil objetiva, segundo a qual, para a 

configuração do dever de indenizar o consumidor, necessários a conduta 

do fornecedor, consubstanciada no vício ou defeito do produto ou do 

serviço, a prova do dano e o nexo de causalidade entre eles, prescindível 

a existência de culpa. 2. Hipótese em que, a despeito do seu ônus 

probatório, a parte autora não comprovou que a alegada demora na 

entrega de novo cartão de crédito pelo cancelamento do anterior 

acarretou-lhe danos aos seus direitos da personalidade, configurando, se 

muito, meros aborrecimentos e transtornos corriqueiros, próprios das 

relações cotidianas e sem qualquer repercussão na esfera moral do 

indivíduo. 3. Apelação desprovida. (TJ-MG - AC: 10000191196914001 MG, 

Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de 

Publicação: 25/11/2019) (grifei) Assim, os pedidos iniciais devem ser 

julgados improcedentes. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-66.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA CASSOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA MENDONCA PINTO OAB - MT26257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIR JOSE PAULISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000948-66.2019.8.11.0004 Promovente: IVANIA CASSOL 

Promovido: VANDIR JOSE PAULISTA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA c/c DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, onde a parte autora afirma que teve um relacionamento 

amoroso com o reclamado, e em certo momento lhe emprestou dinheiro, 
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sendo que após o final da relação não ocorreu a quitação da dívida. 

Assevera que o valor da cobrança consiste em R$4.960,65 (quatro mil, 

novecentos e sessenta e reais e sessenta e cinco centavos). Pleiteia 

ainda o recebimento da quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a 

título de danos morais. O reclamado compareceu na audiência de 

conciliação e apresentou petição (ID 27065267), sem a presença de 

advogado, o que não se admite em razão do valor da causa superar a 

quantia de 20 (vinte) salários mínimos. Assim, devido reconhecer a sua 

revelia, ressaltando que seus efeitos são relativos, cabendo a parte 

autora comprovar suas alegações. Pois bem, analisando os documentos e 

a justificativa da origem da cobrança discutida, e não sendo comprovado 

pelo reclamado a quitação da dívida, entendo devido o reconhecimento do 

pedido de dano material. Quanto ao dano moral, a parte autora não 

justificou o abalo psicológico que tenha sofrido, e ainda apesar de solicitar 

audiência de instrução não informou o que pretendia comprovar com 

prova testemunhal. Assim, a situação em analise não se trata de dano 

moral in re ipsa, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR o Reclamado VANDIR 

JOSE PAULISTA a pagar à quantia de R$4.960,65 (quatro mil, novecentos 

e sessenta e reais e sessenta e cinco centavos) a título de dano material 

a Reclamante IVANIA CASSOL, corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a publicação desta sentença (362 STJ) e juros moratórios de 1% ao 

mês desde a citação. (405 CC). b) SUGIRO improcedência do pedido de 

danos morais. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002349-03.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE PERES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDYARA WINTER CAVALCANTE OAB - MT16713/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1002349-03.2019.8.11.0004 Promovente: FILIPE PERES SOARES 

Promovido: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Vistos, etc. 

1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR A empresa reclamada 

alegou preliminar ilegitimidade passiva vez que trata-se de fraude, não 

tendo o produto sido ofertado pela ré. Que merece REJEIÇÃO, vez que a 

parte autora demonstrou a justificativa para ingressar em desfavor da 

promovida, com base na Teoria da Asserção, de modo que a análise da 

responsabilidade da ré caberá ao mérito processual. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, 

afirmando que adquiriu AR CONDICIONADO LG SPLIT DUAL INVERTER 

12.000bt no valor de R$ 659,90 (seiscentos e cinquenta e nove reais e 

noventa centavos) e 1 TELEVISOR TV LED 43UK ultra HD 4K CONVERSOR 

DIGITAL 4 HDMI 2 USB WI-FI no valor de R$ 685,50 (seiscentos oitenta e 

cinco reais e cinquenta centavos). Afirma que após efetuar o pagamento 

do boleto e não recebendo informações sobre os produtos dirigiu-se a loja 

física da empresa, localizada nesta cidade e teve conhecimento que se 

tratava de uma compra realizada em site falso, visto que o boleto não 

pertencia a empresa. No entanto, afirma o autor que após verificar a 

oferta do produto por propaganda, foi redirecionado ao site da empresa, 

digitando login e senha o que descartou a ocorrência de site falso. Afirma 

que entrou no site da empresa e confirmou a oferta do produto 

mencionado, sendo certo que utilizou-se dos cuidados necessários. A 

empresa reclamada na contestação alega que o autor adquiriu o produto 

em um site que não pertence a ré, tendo sido alvo de fraude, pois o site 

que adquiriu é falso. Pugna pela improcedência da inicial. Em analise aos 

fatos e documentos do processo, verifica-se que o valor do produto 

adquirido pelo autor foi evidentemente mais barato que o preço original. 

Ainda apesar do autor afirmar que adentrou diretamente pelo site da 

reclamada para confirmar a oferta não apresentou tal prova, de modo que 

torna a alegação inicial contraditória, visto que se no site da empresa 

estava a oferta, não haveria motiva para adquirir o produto por um link 

direcionável de propaganda. No caso, existiam vários elementos capazes 

de fazer o autor identificar a fraude que sofreu, principalmente quanto ao 

preço do produto, pois o autor adquiriu um ar condicionado pelo valor de 

R$659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais), que possui preço médio 

de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) e um televisor pelo valor de 

R$680,00 (seiscentos e oitenta reais), sendo que o preço médio é 

R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme simples consulta realizada 

na internet. Com isso, a reclamada não poderá se responsabilizar pelo 

prejuízo do autor, visto que não teve relação com a compra discutida. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. FRAUDE NO BOLETO. INEXISTÊNCIA 

DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO 

PELO CONSUMIDOR. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DE MERCADO 

DO PRODUTO E AQUELE PAGO PELO AUTOR, QUE CARACTERIZA 

INDÍCIO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR. SENTENÇA QUE COMPORTA REFORMA. RECURSO 

PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível Nº 71007693542 RS, Relator: Fabio 

Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 25/10/2018, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018). (Grifei). 

Apelação cível. Ação indenizatória. Compra de aparelho celular pela 

metade do preço em site de fornecedor de produtos. Emissão de boleto 

fraudulento para pagamento. Os autores pretendem ser indenizados pela 

compra de um celular Iphone 6s no site da empresa ré, sob o fundamento 

de que o mesmo não foi entregue e depois do pagamento foram 

informados que se tratava de uma fraude. Em sua defesa, o demandado 

informou que o site que os autores acessaram para a referida compra era 

falso, assim como o boleto emitido, pois a empresa emissora deste 

trabalha apenas com o Banco do Brasil e aquele foi emitido a favor do 

Banco Itaú. É certo que o acesso às compras virtuais está muito facilitado 

nos dias atuais. No entanto, também é de conhecimento geral a existência 

de sites falsos. Esta fraude virtual, denominada phishing, da qual os 

autores foram vítimas, ocorre pela ação de terceiro que cria um site falso 

para realizar venda de bens pela internet, cujo pagamento se dá mediante 

boleto bancário ou cartão de crédito. Em razão da crescente fraude na 

compra de mercadorias, há uma extensa divulgação de como evitar tais 

fraudes, inclusive, no sítio Reclame Aqui, vastamente conhecido pelos 

consumidores. O fornecedor de serviços que tem o seu site de 

e-commerce emulado por fraudadores não pode responder pelos 

prejuízos derivados da fraude virtual denominada phishing, ainda mais 

quando demonstrado que o consumidor contribuiu para o evento com sua 

conduta descuidada sem adotar a cautela, normalmente exigível do homem 

comum, de se certificar quanto ao valor tão baixo de mercadoria 

conhecidamente valiosa. Nexo causal ausente. Impossibilidade de a ré 
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devolver ou fazer algo que esta jamais recebeu ou tampouco se obrigou. 

Negando provimento ao apelo. (TJ-RJ – APL: 00297107520168190042 RIO 

DE JANEIRO PETROPOLIS 1 VARA CIVEL, Relator: Des(a). FERDINALDO 

DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/11/2008, DÉCIMA NONA 

CÂMARA CÍVEL). (Grifei) Assim, diante da ausência do dever de cautela 

do autor, devido a improcedência da inicial. 3. DISPOSITIVO: Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002271-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002271-09.2019.8.11.0004 Polo Ativo: CLEYTON FERREIRA DE 

FREITAS Polo Passivo: BANCO SANTANDER BRASIL S/A Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Assim, não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a mesma. Na contestação a Reclamada, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém, não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito. Trazendo apenas telas sistêmicas e faturas produzidas 

unilateralmente. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, 

portanto, que a parte Autora não contratou os serviços da reclamada, 

restando, portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir erros que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições além 

da discutida no presente processo (TELEFONICA BRASIL S.A.), que 

apesar  de  es ta r  sendo  d i scu t ida  no  p rocesso  n º 

1002224-35.2019.8.11.0004, foi declarada como legítima naqueles autos, 

de modo que, deve ser aplicado entendimento da Súmula 385 do STJ. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

negativação em discussão neste processo seja ilegítima, existem outras 

que apesar de anteriores, são legitimas, de modo que impede a 

caracterização dos danos morais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo. b) Sugiro 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos de danos morais. c) CONDENO a requerida 

a excluir o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito no prazo de 05 (cinco) dias (548 STJ), a contar da publicação 

desta sentença, sob pena de multa inibitória no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 
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em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002282-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADLA LORRANA BARROS DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002282-38.2019.8.11.0004 Polo Ativo: NADLA LORRANA 

BARROS DIAS DOS SANTOS Polo Passivo: AZUL LINHAS AÉREAS 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

Inicialmente, constato que a Requerida arguiu a sobre a necessidade de 

junção da presente demanda com o processo de nº 1002174- 

09.2019.8.11.0004, também em trâmite neste juizado especial, sob o 

fundamento de que se trata de causa conexa. Em que pese as alegações 

da Requerida, estas não merecem prosperar haja vista que se trata de 

hipótese de litisconsórcio ativo facultativo, podendo os autores escolher 

se querem litigar em conjunto ou não. Isto posto, rejeito a preliminar 

arguida. Nesse sentido, entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E 

DANOS MORAIS, onde, em síntese, afirma a parte autora que comprou da 

requerida passagens aéreas para alguns dias de férias na cidade de Rio 

de Janeiro, a iniciar no dia 26/12/2018 e retorno previsto na data de 

02/01/2019. Afirma que na volta, mesmo chegando ao aeroporto com duas 

horas de antecedência, não realizou o check-in, pois a máquina de leitura 

estava com problemas, fato que ocasionou a perda da conexão. Assim, a 

reclamada o realocou em voo apenas até a cidade de Goiânia, sendo 

obrigada a seguir viagem por outro meio de transporte e por conta própria, 

o que lhe causou danos de ordem moral e material. Em sede de 

contestação, afirma a requerida que ao contrário do que afirma a parte 

autora, houve um ínfimo atraso em razão de problemas de reorganização 

da malha aérea. Ressalta que realocou o autor em outro voo programado e 

que, a alteração se aplicou somente ao 3° trecho de retorno da viagem. 

Ressalta que a parte autora, chegando ao final do trecho reacomodado, 

decidiu seguir viagem por sua própria conta. Pugnando pela improcedência 

dos pedidos iniciais Pois bem. As companhias de transporte aéreo de 

passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade 

econômica desenvolvida, possuem uma margem de tolerância de 4 

(quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica e também na Resolução 400/2016 da 

Agência Nacional de Aviação Civil, conforme seu artigo 21: Art. 21. O 

transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. (grifo 

nosso) Assim, independentemente do motivo, quando há atraso na 

chegada do passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, há 

serviço ineficiente e, consequentemente, ato ilícito. No caso dos autos, a 

passagem foi adquirida com voo previsto para chegada em Barra do 

Garças às 12h45 do dia 02/01/2019. Outrossim, o atraso em razão de 

problemas de tráfego aéreo e com a máquina da sala de embarque, que é 

um caso de fortuito interno, ocasionou a perda do voo em conexão 

programado. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÕES - TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – ATRASO DE VOO E 

PERDA DA CONEXÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS 

– RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. 1 – DEVER DE INDENIZAR – 

Argumentos da ré que não convencem – Atraso de voo e consequente 

perda da conexão por problemas aeroportuários – Fortuito interno, que 

não afasta a responsabilidade do transportador – Necessidade de 

embarque em dia seguinte, com pernoite em hotel, para a realização de 

nova conexão – Situação vivenciada que supera o mero dissabor típico da 

hodierna vida em sociedade – Danos morais caracterizados. 2 – VALOR 

DA INDENIZAÇÃO – Considerando-se por um lado a extensão dos danos, 

grau de culpa e, por outro, o fato de que a ré prestou certa assistência 

aos autores em razão do infortúnio, é de rigor a manutenção do valor da 

indenização fixada em primeiro grau (R$ 4.000,00 – quatro mil reais). 

RECURSOS DESPROVIDOS, com alteração, de ofício, dos critérios para 

incidência dos juros moratórios. (TJ-SP - AC: 10818052220188260100 SP 

1081805-22.2018.8.26.0100, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 

26/02/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

01/03/2019) Da análise dos autos, conforme fato reconhecido pela parte 

promovida, denota-se que o autor chegou ao seu destino apenas no dia 

seguinte, ou seja, ultrapassadas as 4 horas de atraso permitido pela 

legislação. Além disso, foi obrigada a seguir viagem por outro meio de 

transporte as suas expensas. Desta forma, encontra-se caracterizada 

conduta ilícita. Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o 

arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a 

extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de 

modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser 

observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e 

pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da 

prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, 

observados todos os fatores supramencionados bem como as 

circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por 

fim, nota-se que a parte autora alega ter suportado dano material no valor 

de R$ 700,00 (setecentos reais), em decorrência da passagem aérea não 

utilizada e não ressarcida, além de R$ 223,64 (duzentos e vinte e três 

reais e sessenta e quatro centavos) desembolsados para chegar até o 

destino final. Contudo, é cediço que, diferentemente do dano moral, o dano 

material não se presume, deve ser integralmente comprovado. Assim, 

diante das provas disponíveis nos autos, verifica-se que a parte autora 

comprova apenas a despesa com alimentação e a passagem de ônibus 

adquirida. Portanto, entendo ser cabível a reparação a título de dano 

material no valor de R$ 167,84 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e 

quatro centavos). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a requerida AZUL 

LINHAS AÉREAS, a devolução ao reclamante NADLA LORRANA BARROS 

DIAS DOS SANTOS, da importância de R$ 167,84 (cento e sessenta e 

sete reais e oitenta e quatro centavos), a título de dano material, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ) e 

juros moratórios de 1% a contar da data do dano (54 STJ). b) CONDENAR, 
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a Requerida AZUL LINHAS AÉREAS, a pagar a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao 

Requerente NADLA LORRANA BARROS DIAS DOS SANTOS, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-91.2019.8.11.0004
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JESSICA FURTUOSO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA OAB - MT26463/O (ADVOGADO(A))

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Autos nº 1002272-91.2019.8.11.0004 Requerente: JESSICA FURTUOSO 

BARBOSA DA SILVA Requerido: NATURA COSMETICOS S/A Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, constato 

que a Requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pelo fato de que 

a controvérsia versa sobre um negócio jurídico cedido a empresa 

Recovery, pessoa jurídica distinta e independente do demandado pela 

parte autora. Em que pese as alegações da Requerida, estas não 

merecem prosperar haja vista que, os artigos 7º, parágrafo único e 25, 

§1º, ambos da lei 8.078/90, estabelecem a responsabilidade solidária de 

todos aqueles que concorrerem para o dano. Assim, a instituição cedente 

possui legitimidade para figurar no polo passivo. Vejamos a jurisprudência: 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEDENTE. Estando a causa de pedir 

embasada na inscrição indevida do nome da parte autora por débito 

declarado inexistente em anterior demanda transitada em julgado, a 

instituição financeira demandada, na condição de cedente do crédito à 

empresa cessionária responsável pela negativação, possui legitimidade 

para figurar no polo passivo da demanda. (...) (Apelação Cível Nº 

70073813933, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 12/07/2017). (grifo nosso) Isto 

posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Nesse contexto, 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde, em síntese, afirma a parte autora que já possuiu 

vínculo com a reclamada e já quitou todos os débitos que possuía para 

com a mesma, no entanto, recebe cobranças indevidas constantemente. 

Assevera que a empresa tem enviado diversas mensagens e efetuado 

ligações, as quais tem causado incomodo. Ressalta que entrou em contato 

com a reclamada para resolver a situação, contudo, foi informada que os 

débitos deveriam ser adimplidos pois, caso contrário, resultariam na 

inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Motivo pelo 

qual requer a declaração da inexigibilidade do débito, bem como, a 

indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, 

afirma a reclamada que a reclamante possuía diversos débitos junto a 

empresa, dos quais foram entabulados vários acordos e que alguns 

boletos das parcelas foram pagos pela reclamante, todavia, não houve o 

pagamento de um restante. Assevera que a cobrança é legítima, porque 

decorre de relação jurídica validamente formada entre as partes mediante 

livre e desimpedida declaração de vontade e efetivamente levada a efeito 

pela parte Autora. Pugnando, assim, pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte autora não impugnou as alegações da reclamada. Pois 

bem. Evidente que o caso em testilha, não se trata de relação de consumo, 

haja vista não ser a autora a destinatária final dos produtos 

comercializados pela requerida, conforme preconiza os artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência: (...) 1. 

A relação jurídica estabelecida entre pessoa física e pessoa jurídica tendo 

como objeto a revenda de cosméticos é de natureza exclusivamente 

negocial, sendo impassível de ser qualificada como relação de consumo 

diante da inexistência dos elementos identificadores indispensáveis à 

assimilação do vínculo material com essa natureza, notadamente as 

figuras do fornecedor e do destinatário final da prestação ( CDC , arts. 2º 

e 3º) (...) (TJ-DF 20161310026449 DF 0002614-96.2016.8.07.0017, 

Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 06/02/2019, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/02/2019 . Pág.: 270/277) 

Contudo, no caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme 

que não violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício 

regular de direito, denota-se dos autos que o débito em questão é 

indevido. Registre-se que, a Requerida não comprovou a inadimplência da 

autora, impugna genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que 

a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem do débito. Oportuno mencionar, que a reclamada 

acostou aos autos apenas telas sistêmicas produzidas unilateralmente, no 

entanto, não comprovou que a parte autora está em débito com a 

empresa. Acerca desta temática é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJMT 

- N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019) Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em 

sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil. Dessa forma, entendo cabível ser 

declarada a inexigibilidade do débito em discussão. Por outro lado, muito 

embora o requerente afirme que tenha sofrido danos morais passíveis de 

indenização em razão das cobranças indevidas, houve apenas um 

simples equívoco da reclamada, o qual não foi capaz de ensejar danos 

extrapatrimoniais à parte autora. In casu, verifico que as cobranças 

indevidas sofridas pelo requerente configuraram de fato um dissabor e um 

inconveniente de ter que solicitar que as cobranças cessassem. 

Ressalte-se que a Reclamada não chegou, por exemplo, a inscrever o 

nome da parte Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que seria 

capaz de configurar o dano moral in re ipsa. Ademais, caberia ao autor 

comprovar que a situação lhe tenha causado transtornos suficientemente 

graves a ponto de ofender seus direitos de personalidade ou de causar 

danos de natureza psíquica, passíveis de ressarcimento pecuniário, ônus 

do qual não se desincumbiu (art. 373, I do CPC). Assim, não restou 

configurado dano moral no caso dos autos, limitando-se o episódio a 
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simples aborrecimento. Nesse contexto, é o entendimento da 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRA-TUAL. 

COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Situação 

excepcional que não se verifica no caso concreto, ficando na seara do 

mero descumprimento contratual. Ausente prova de que a situação 

vivenciada tenha atingido os direitos de personalidade da requerente a 

justificar a concessão da indenização pretendida. Dano moral não 

caracterizado. Improcedência do pedido mantida. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70079557047 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data 

de Julgamento: 14/03/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2019) Destarte, deve a parte 

autora provar, mesmo que de maneira mínima a extensão do dano moral 

que alega, e não mencionar o dano ocorrido de forma geral como 

apresentado no presente autos. In casu, entendo não ser cabível o dano 

moral. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de 

modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da 

tutela, para: a) Declarar a inexistência do débito em discussão no presente 

processo; b) Sugiro improcedência do pedido de dano moral. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos n.º 1002042-49.2019.8.11.0004 Promovente: FELIPE SANTOS DA 

SILVA Promovida: CINE LASER BARRA DO GARCAS LTDA - ME Vistos, 

etc. 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR O Reclamado não alegou 

preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, afirmando 

que na data de 23.08.2019 adquiriu três ingressos para assistir um filme 

no cinema da reclamada, além disso alega que adquiriu uma pipoca 

pequena na empresa ré, e um lanche em outro comercial para consumir 

durante a exibição do filme. Assevera que foi impedido de adentrar no 

local sob argumento que somente seria possível consumir produtos 

adquiridos no local. Afirma que ficou constrangido com a situação 

vivenciada, e ainda perdeu o início do filme. Em sua defesa, a empresa 

reclamada aduziu que não nega o ingresso de produtos adquiridos fora da 

sua bomboniere, mas que veda o ingresso de produtos que agridam a 

assepsia do local, conforme cartaz informativo fixado no ambiente. Afirma 

que tais produtos, como lanche, tem cheiro forte e deve ser ingerido com 

auxílio de bandeja ou guardanapos em razão da gordura, motivo pelo qual 

a empresa não permite o ingresso desse tipo de alimentação no local. 

Assim, o autor assumiu o risco ao tentar ingressar no local com produto 

que tinha ciência que não era permitido, devendo os pedidos iniciais serem 

julgados improcedentes. Pois bem, analisando os fatos e as provas 

anexadas ao processo, verifico que no vídeo apresentado pelo próprio 

autor (ID 23995356), não há qualquer tratamento vexatório do funcionário 

da empresa, ao qual solicita cordialmente que o autor cumpra a 

determinação contida no cartaz fixado no local, onde não é permitido a 

entrada de “lanches”. O autor, tentando inverter a situação, assevera que 

o funcionário não poderia afirmar que se tratava de lanche, ou seja, o 

autor estava tentando afirmar que não se tratava de produto proibido, 

quando tinha ciência que estava tentando “fraudar o sistema”. Sendo que 

tal fato por si só demonstra sua má-fé. Com efeito, pelo próprio vídeo, 

comprova-se a existência de um cartaz informativo que determina quais 

alimentos podem ser consumidos no local, sendo certo ainda afirmar que 

em nenhum momento o funcionário alegou que somente poderia adentrar 

com produto adquirido no local, mas que deveria obedecer a determinação 

dos alimentos permitidos. Além de tal fato, pelo vídeo não se observa 

grande barulho no local, o que supõe a inexistência de aglomerado de 

pessoas, sendo certo que o possível motivo de chamar a atenção de 

outras pessoas seria o tom de voz elevada do próprio autor que falava 

com o funcionário da empresa. Assim, se houve constrangimento, este foi 

provocado pelo próprio reclamante. Ainda, pelo cartaz afixado na 

recepção do cinema, se extrai a informação da proibição da entrada de 

lanches, pizzas, salgados e frituras em geral; sorvetes e derivados, 

biscoitos, bolachas, bebidas alcoólicas, sacolas de mercado, dentre 

outros. Dessa forma, estaria evidente a venda casada se o autor tentasse 

adentrar com algum alimento permitido e lhe fosse negado o acesso a sala 

de cinema, o que não é o caso dos autos. Neste sentido: MANDADO DE 

SEGURANÇA PREVENTIVO – Liminar – Processo administrativo voltado à 

suspensão ou revogação do alvará de funcionamento de empresa 

cinematográfica por descumprir legislação municipal – Lei 11.877/2016 do 

Município de São José do Rio Preto que permite a entrada de alimentos 

adquiridos em outros locais nas salas de cinemas e teatro – Impetrante 

que não restringe a entrada de todo e qualquer alimento adquirido em outro 

estabelecimento, mas tão somente aqueles que possam implicar prejuízo à 

higiene das salas de projeção cinematográfica e à segurança dos demais 

consumidores, os quais também não são vendidos em seu 

estabelecimento – Não configuração da venda casada, mens legis da 

legislação municipal – Requisitos preenchidos para a concessão da 

medida liminar – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21520849320168260000 SP 

2152084-93.2016.8.26.0000, Relator: Reinaldo Miluzzi, Data de Julgamento: 

05/09/2016, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2016) 

Assim, a empresa não impede a entrada irrestrita de produtos nas salas 

de cinema, mas apenas aqueles que interferem na higiene do local e na 

qualidade da apresentação dos filmes. Desse modo, não se vislumbra na 

espécie nenhuma ilegalidade cometida pela ré, visto que apenas está 

cumprindo com as normas de vigilância sanitária. Com efeito, não havendo 

a prova da venda casada ou do vicio na prestação do serviço, visto que 

as informações necessárias ao consumidor está exposta em cartaz 

informativo, a improcedência da inicial se impõe. 3. DISPOSITIVO: Por todo 

o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução 
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de mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001913-44.2019.8.11.0004 Promovente: JOAO PORFIRIO 

JUNIOR Promovido: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado alegou preliminar de 

carência de ação por perda do objeto, visto que o valor foi devolvido para 

o autor, no entanto, caberá a análise dos pedidos de danos morais pela 

situação, de modo que REJEITO a preliminar. Assim, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS, onde aduz o reclamante que no dia 16.07.2019 emitiu um cheque 

de nº 000341, no valor de R$1.000,00 (um mil reais). Assevera que na 

data de 16.08.2019, foi descontado de sua conta bancária a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais), referente ao cheque discutido, ou seja, valor 

dez vezes superior ao devido do título. Assim, diante da falha da 

prestação do serviço da reclamada, requer a repetição do indébito e a 

condenação do banco reclamado em danos morais. Em sua defesa, o 

Banco aduz a perda do objeto, visto que na data de 20.08.2019, 

reconheceu o erro e realizou a restituição de R$9.000,00 (nove mil reais) 

na conta do autor, devendo o pedido de danos morais ser julgado 

improcedente. Pois bem, analisando detidamente os fatos e documentos 

constantes no processo, verifica-se a falha na prestação do serviço 

bancário, visto que descontou um valor dez vezes superior ao constante 

na cártula de cheque, efetuando a devolução quatro dias após o ocorrido. 

Com efeito, entendo que não há que se falar em repetição do indébito, 

visto que o reclamado efetuou a devolução antes do ingresso judicial 

(23.08.2019), e não restou comprovada a má-fé da instituição financeira. 

No que tange aos danos morais, apesar do cheque não ter sido devolvido 

sem fundos, pois o autor possuía saldo suficiente para compensação, o 

fato de ficar com o valor de sua conta indisponível por quatro dias, em 

razão de atitude indevida do banco, configura ilícito passível de reparação. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o saldo bancário indisponível por vários dias por 

culpa do reclamado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE POR VALOR 

DEZ VEZES SUPERIOR AO DE FACE. COMPROMETIMENTO DO LIMITE DE 

CRÉDITO QUASE QUE NA TOTALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. Os danos morais se justificam no 

caso dos autos, pois a falha na prestação do serviço pelo recorrente 

comprometeu o limite de crédito disponível ao autor que, pelos extratos e 

relato inicial, verifica-se fazia uso freqüente deste. Quantum indenizatório 

que comporta minoração, sendo fixado em R$ 1.500,00, valor que se 

coaduna com os postulados de razoabilidade e proporcionalidade. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71004636619, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/05/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004636619 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

06/05/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 08/05/2014). (Grifei) RECURSO INOMINADO. 

COMPENSAÇÃO DE CHEQUE EM VALOR SUPERIOR AO NUMERÁRIO 

DESCRITO NA CÁRTULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador 

de serviço é objetiva, prescindindo de prova da culpa. No caso, o banco 

requerido compensou valor superior ao numerário descrito na cártula 

(valor descrito na cártula: R$ 378,00; valor compensado: R$ 778,00 

conforme extrato da conta e cópia do cheque evento 1, ANEXO5), 

causando prejuízo financeiro ao consumidor. Assim, resta patente a falha 

na prestação do serviço. 2. A inscrição indevida do nome do autor em 

órgão de restrição ao crédito gera o dever de indenizar, que, no caso, se 

configura in re ipsa, o que dispensa a realização de prova porque as 

consequências danosas são presumidas. 3. A indenização a título de 

danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está de acordo com 

os valores fixados por esta turma recursal, respeitando os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade; 4. Recurso conhecido e improvido, 

sentença mantida por seus próprios fundamentos, em forma de Súmula de 

julgamento que serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 

9.099/95. (RI 0009492-78.2016.827.9200 , Rel. Juiz GILSON COELHO 

VALADARES, 2ª Turma, julgado em 08/02/2017). (Grifei) APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE POR VALOR MUITO 

SUPERIOR (DEZ VEZES MAIOR) AO VALOR NOMINAL DO TÍTULO. FALHA 

GROSSEIRA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ART. 14, CDC. 

DANO MORAL CONFIGURADO. Dano moral. Presente falha na prestação 

do serviço pela instituição financeira ao compensar cheque por valor dez 

vezes superior ao nele escrito, ocasionando a devolução do mesmo por 

insuficiência de fundos, decorrendo o dever de reparar os danos 

causados, conforme art. 14 do CDC. A falha do serviço cometida pelo 

banco através de seu preposto configura abuso de direito indenizável e 

não mero transtorno ou dissabor. Dano in re ipsa. Dano vinculado à 

própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa 

moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova. 

Quantum indenizatório. Quantum indenizatório fixado de acordo com os 

parâmetros adotados pela Câmara para casos similares. Honorários 

advocatícios. Percentual dos honorários advocatícios majorados com base 

no art. 85, § 11º, do CPC. APELO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. 

(Apelação Cível Nº 70073293573, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 19/10/2017). 

(TJ-RS - AC: 70073293573 RS, Relator: Guinther Spode, Data de 

Julgamento: 19/10/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2017) (Grifei) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 
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pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) 

CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO S/A a pagar a quantia de 

R$7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante JOAO PORFIRIO JUNIOR, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) SUGIRO improcedência 

do pedido de repetição de indébito. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002285-90.2019.8.11.0004 REQUERENTE: ALEXANDRE CESAR 

REZENDE GUIMARAES REQUERIDOS: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS 

DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Inicialmente, verifico que a reclamada arguiu preliminar 

de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que é mera facilitadora e a 

relação jurídica foi realizada entre o autor e a proprietária do imóvel. O que 

não pode ser acolhido pois, a requerida responde por eventuais defeitos 

decorrentes da prestação de seus serviços, nos termos dos artigos 12 e 

25, §1º, da Lei n.º 8.078/90, incumbindo ao consumidor a opção contra 

quem irá demandar. Outrossim, dispõe art. 30 do Código de Defesa do 

Consumidor: Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado. Ademais, a Requerida faz parte da cadeia de 

consumo pois, aufere lucros através da administração de pagamentos das 

reservas, portanto, não há que se falar em ilegitimidade da mesma. Acerca 

desta temática, a Corte Cidadã (STJ) pacificou o entendimento: “O 

entendimento desta Corte Superior é de que os integrantes da cadeia de 

consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor 

(...)” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1243517 DF 2018/0026769-0, 

Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE) Patente a responsabilidade 

da reclamada, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Ainda 

preliminarmente, a Requerida alega a inépcia da inicial. O que REJEITO, 

visto que não estão verificados os seus requisitos. Ultrapassadas as 

preliminares, passo a análise de mérito. 2.2 MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde, em síntese, 

afirma a parte autora que Em sede de contestação, afirma a reclamada 

que não é proprietária de qualquer acomodação, não comercializa hotéis, 

pousadas e nenhum tipo de imóvel, de maneira que não exerce, e nem 

teria como, qualquer controle sobre as propriedades e a prestação de 

serviços oferecidos em sua plataforma. Pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Pois bem. Em que pese as alegações da reclamada, 

restou evidente que o autor realizou a reserva através do site da mesma e 

ao realizar o cancelamento o valor foi estornado em cartão diverso do que 

foi utilizado na compra. Ainda que se considerasse que a reclamada não 

tem poderes para realizar o estorno em razão do pagamento ser realizado 

em favor de terceiro; o que se espera da intermediação é justamente a 

atuação diligente, diante de seu objeto social, a fim de evitar quaisquer 

transtornos àqueles que contrataram os seus serviços e nela depositaram 

a confiança para o cumprimento da prestação contratual. Outrossim, 

extrai-se das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, a 

teoria da confiança, a qual possui o intuito de proteger, prioritariamente, as 

expectativas legítimas que nasceram no outro contratante, que confiou na 

postura, nas obrigações assumidas e no vínculo criado através da 

declaração do outro contratante. Protegendo-se, assim, como destaca 

Cláudia Lima Marques, a boa-fé e a confiança que o parceiro depositou na 

declaração do outro contratante ('Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor',RT,pag. 96). Com efeito, resta evidente a falha na prestação 

do serviço da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do fornecedor. É 

o que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao realizar o 

estorno do valor pago pela reserva em cartão de crédito diverso daquele 

utilizado na compra, caracteriza falha na prestação de seus serviços. 

Ademais, se a devolução deve ser realizada pelo hotel contratado, a 

reclamada, na qualidade de intermediária na aquisição de serviços, tem o 

dever de fiscalizar a idoneidade daqueles que os oferecem. Destarte, 

entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que a má 

prestação do serviço, geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, 

uma vez que frustram a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a promovida. Assim, tal conduta merece a devida 

responsabilização. (art. 6º, VI do CDC e art. 5º, V e X da CF/88). Em se 

tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 
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importe de R$ 4.000 (quatro mil reais). 3.1 Do dano material Dispõe o 

Código Civil em seu artigo 186 que, quem ocasiona dano material a outrem 

tem o dever de indenizá-lo. Todavia, ao contrário do dano moral, o dano 

material não se presume, deve ser integralmente comprovado. In casu, 

nota-se que a parte autora alega ter suportado dano material no valor de 

R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), em decorrência do prejuízo 

em decorrência da conduta da reclamada. Assim, pleiteia a devolução em 

dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse contexto, diante das provas disponíveis nos autos, 

entendo ser cabível a devolução na forma simples, nos termos do art. 35, 

III do CDC. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a) 

CONDENAR, o Reclamado ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL 

SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA, a pagar a quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados a parte Reclamante ALEXANDRE CESAR REZENDE 

GUIMARAES valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). 

b) CONDENAR, o Reclamado BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE 

RESERVA DE HOTEIS LTDA., a pagar a quantia de R$ 155,00 (cento e 

cinquenta e cinco reais) a título de indenização por danos materiais 

ocasionados a parte Reclamante ALEXANDRE CESAR REZENDE 

GUIMARAES valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ). Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002348-18.2019.8.11.0004 Promovente: PEDRO LUCAS BUENO 

MACEDO Promovido: OI S.A VISTOS, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES A empresa reclamada alega preliminar de ilegitimidade 

passiva, visto que o autor não comprova que o fio era de propriedade da 

empresa reclamada. Preliminar que REJEITO, tendo em vista que a 

responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, onde 

caberia a mesma comprovar que o fio não seria de sua propriedade. 

Aduziu ainda incompetência em razão da necessidade de perícia, no 

entanto, o autor apresentou aos autos conjunto probatório suficiente, que 

comprova a lesão, sendo desnecessário a realização de outra perícia, no 

mesmo sentido que o pedido de inépcia da inicial por ausência de provas 

deve ser REJEITADO. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde afirma o 

Reclamante em resumo, que transitando com sua bicicleta na calçada 

chocou-se com um fio de telefonia preto que estava atravessado no 

caminho, causando uma lesão no pescoço. Realizou o boletim de 

ocorrência e o exame de corpo de delito, conforme provas anexos, e 

pleiteia o ressarcimento pelo abalo moral sofrido, tendo em vista a 

responsabilidade da promovida. Em sua defesa, a empresa afirma que o 

autor não comprova o abalo moral sofrido, de modo que deve a inicial ser 

julgada improcedente. Pois bem, analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o autor apresenta documentos suficientes (laudo pericial, 

fotos e boletim de ocorrência) que demonstram a lesão sofrida em via 

pública com um fio solto, de responsabilidade da reclamada. No caso, 

caberia a empresa reclamada demonstrar que o referido fio, que inclusive 

o autor colocou exata localização, não seria de sua responsabilidade, o 

que não ocorreu. Assim, evidente o abalo moral sofrido pelo autor, em 

razão de um acidente provocado por negligencia da reclamada diante da 

falta de manutenção devida nos fios de sua propriedade. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ACIDENTE ENVOLVENDO CABO DE 

AÇO E FIO DE TELEFONIA CAÍDO EM VIA PÚBLICA. DANO MORAL. 

OCORRÊNCIA. A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DO 

SERVIÇO PÚBLICO É OBJETIVA, INCUMBINDO-LHE PROVAR AUSÊNCIA 

DE NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO APONTADO. PRECEDENTES. 

LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. (Classe: 

Apelação,Número do Processo: 0001237-31.2011.8.05.0176, Relator (a): 

Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

17/03/2017 ) (TJ-BA - APL: 00012373120118050176, Relator: Joanice 

Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

17/03/2017) Dessa forma, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Apesar do autor 

mencionar que deseja o recebimento pelo abalo material sofrido, não 

justifica o motivo do seu pedido, de modo que merece ser julgado 

improcedente. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para a) CONDENAR, a Reclamada OI S/A a pagar a 

quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante PEDRO LUCAS BUENO MACEDO, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 

404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) SUGIRO 

improcedência do pedido de danos materiais. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002223-50.2019.8.11.0004 Promovente: JOSENILDA SANTOS 

DE OLIVEIRA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em preliminar a 

empresa reclamada alegou impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

que merece REJEIÇÃO, pois diante da hipossuficiência do autor, deve 

aplicar a determinação contida no CDC. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DE PISO QUE CONSIGNOU A 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, COM INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, NA RELAÇÃO TRAVADA ENTRE OS LITIGANTES. 

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

APLICAÇÃO DO CDC REVELA-SE POSSÍVEL QUANDO PRESENTE A 

HIPOSSUFICIÊNCIA DE UM DOS CONTRATANTES. PRECEDENTES. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA INSTÂNCIA A QUO. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - AI: 00152073420178050000, Relator: 

Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2017) O 

promovido ainda pleiteia inépcia da inicial, sob o argumento de que o 

extrato de negativação foi produzido unilateralmente. No entanto 

considerando que o Reclamado no mérito da sua contestação afirma a 

origem da dívida e comprova o vínculo entre as partes, forçoso 

reconhecer o documento apresentado. Assim, REJEITO a preliminar 

discutida. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito da 

demanda. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO ANULÁTORIA 

COM NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS, onde afirma que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção no valor de R$101,42 (cento e um reais e quarenta e 

dois centavos), possivelmente oriundo de fraude, visto que jamais 

contratou os serviços da ré. Em sua defesa, a empresa reclamada afirma 

que a reclamante habilitou linha telefônica nos serviços de pacotes da ré, 

afirma que em decorrência da ausência de pagamento de algumas faturas 

gerou o debito discutido nesta ação. Pugna pela improcedência da inicial. 

Analisando detidamente as alegações do promovido, verifica-se que o 

autor permaneceu usando os serviços de janeiro/2015 a junho/2017, no 

endereço cadastrado em Rua Um ou R Valdir Maciel Matos, 1473, Bela 

Vista, Aragarças-GO. Com efeito, a autora não foi capaz de apresentar na 

inicial comprovante de endereço em nome próprio, inclusive após intimada, 

apresentou conforme ID 26581953, documento em nome de JOSELITA 

SANTOS DE ANDRADE, tentando enganar o juízo, visto que em leitura 

desatenciosa poderia passar despercebido que não se trata da autora, o 

que não ocorreu. Ainda, após a contestação, a parte autora não foi capaz 

de anexar nenhum comprovante que demonstre que não residia (ou 

reside) no local indicado pela reclamada. Assim, ainda que o contrato seja 

um meio indiscutível do vínculo entre as partes, existem outros elementos 

que são capazes de identificar a relação contratual, o que foi verificado 

nestes autos. Desse modo, evidente as verossimilhanças nas alegações 

da empresa reclamada. Com efeito, ainda que possível a inversão do ônus 

da prova, a parte autora ingressa com sua inicial carente de informações 

necessárias a conferir seu direito, não cumprindo o ônus da sua prova, 

nos termos do 373, I do CPC. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu 

no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Sobre o assunto: 

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PARA O AUTOR NA 

SENTENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO NESTA INSTÂNCIA. MÉRITO. INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELEFONIA. 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRECEDENTES. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DO AUTOR PARA 

ALTERAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. COBRANÇA PROPORCIONAL 

REFERENTE AO NOVO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

DA PRESTAÇÃO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA 

VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO 

CIVIL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NESTA SEDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Constitui exercício regular de direito do credor a inclusão de 

consumidores efetivamente inadimplentes nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. (TJ-SC - AC: 03035229720168240020 Criciúma 

0303522-97.2016.8.24.0020, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de 

Julgamento: 11/09/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na 

presente demanda, assim como em várias outras ingressas neste Juizado, 

a parte acredita que a empresa não terá os documentos que comprovem 

seu vínculo contratual e com isso terá jus a receber valor pelo abalo moral 

decorrente da negativação, que supostamente seria indevida. Felizmente, 

a reclamada comprovou o vínculo contratual e a origem do débito, o que 

demonstrou a atitude indevida do reclamante. Assim, ingressando a parte 

autora com ação de indenização moral, sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Neste sentido: EMENTA: INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - INSCRIÇÃO NEGATIVA -EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Para que ocorra a condenação por litigância de 

má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado 

ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor 

da parte contrária. Sendo o ajuizamento da ação absolutamente temerário, 

deve ser mantida a penalidade aplicada pelo MM. Juiz a quo. (TJ-MG - AC: 

10000190675736001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de 

Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019) (Grifei). Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 

c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da 

parte contrária e 10% referente as custas processuais. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002238-19.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEA RIBEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002238-19.2019.8.11.0004 Promovente: CIDINEA RIBEIRO DIAS 

Promovido: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, afirmando que adquiriu 

uma passagem aérea da empresa reclamada com embarque previsto para 

16.07.2019, viagem que estava sendo realizada com seu filho. Aduz que 

estava com crise de bronquite e por isso estava fazendo nebulização com 

soro fisiológico, enquanto aguardava o embarque na cidade de Goiânia 

com destino ao Rio de Janeiro. Afirma que foi chamada no balcão da 

companhia informando da impossibilidade de embarque, em razão da 

garantia da segurança dos passageiros conforme previsão da ANAC, 

onde somente seria possível o embarque com a apresentação de um laudo 

médico, que inclusive a autora já possuía, mas a empresa manteve a 

negativa do embarque. Assim, diante na necessidade da continuidade da 

viagem, o filho da autora adquiriu outra passagem pela empresa GOL, 

sendo devidamente embarcados sem nenhum problema, o que demonstra 

a falha na prestação do serviço da ré. Afirma que teve o prejuízo de 

R$922,00 (novecentos e vinte e dois reais) para adquirir novo bilhete de 

passagem, pugnando pelo ressarcimento. Em sua defesa, a empresa 

reclamada alega que a autora foi impedida de embarcar em razão do não 

preenchimento do MEDIF, documento obrigatório que faz menção a 

autorização médica para viajar. Assim, afirma que cumpriu a determinação 

da ANAC, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes. Pois 

bem, analisando detidamente os documentos apresentados na inicial, 

verifica-se que a parte autora cumpriu devidamente a determinação 

contida no Art. 373, I do CPC, apresentando as provas do seu pedido. Com 

efeito, a autora apresentou o atestado médico que comprova que não teria 

qualquer impedimento para realizar a viagem, tanto que adquiriu bilhete em 

outra companhia, e realizou a viagem conforme planejado, demonstrando a 

falha na prestação do serviço da reclamada. Neste sentido, colaciono o 

julgado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRICIO NECESSÁRIO. 

REJEITADAS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO SUBMETIDO À 

NEUROCIRURGIA. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. EXIGÊNCIA 

DE FORMULÁRIO (MEDIF) PELA EMPRESA AÉREA. RESOLUÇÃO Nº 280 

DA ANAC. EMBARQUE NEGADO. ATESTADO ACEITO POR OUTRA 

OPERADORA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De início, cumpre dizer que o pedido de 

recuperação judicial pela recorrente (ID 6999309) não impede o 

prosseguimento do presente feito que ainda se encontra em fase de 

conhecimento. 2. Insurge a empresa aérea recorrente contra sentença 

que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao 

pagamento de R$ 247,68 a título de dano material e R$ 5.000,00 a título de 

dano moral. 3. Preliminarmente a recorrente impugna o pedido de justiça 

gratuita e aduz ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário com 

MAXMILHAS. A impugnação ao pedido de gratuidade não prospera. O 

pedido de gratuidade não foi apreciado, sequer concedido. Quanto à 

ilegitimidade passiva, também não prospera, visto que a relação jurídica 

estabelecida pela partes está devidamente comprovada pelo bilhetes 

aéreos adquiridos da recorrente (ID 6999275 p.3), a qual os autores 

atribuem falha na prestação dos serviços. Já quanto ao litisconsórcio 

passivo necessário, também sem razão a recorrente, por se tratar de 

responsabilidade solidária. Preliminares rejeitadas. 4. No mérito a empresa 

aérea alega ausência de conduta ilícita, e que o impedimento de embarque 

só foi frustrado por culpa exclusiva do próprio consumidor (art 14, § 3, 

inciso II, CDC) que não atendeu aos procedimentos necessários para 

passageiros portadores de necessidades especiais (PNAE). 5. Na 

hipótese dos autos, o autor, acompanhado da sua esposa, se apresentou 

ao balcão da recorrente para viajar de Congonhas/SP para Brasília/DF, no 

dia 26/01/2018. O autor foi submetido a uma neurocirurgia e portava o 

atestado médico que o permitia viajar de avião (ID 699281). No entanto, foi 

impedido de embarcar pela operadora recorrente, sob a alegação de que 

não havia preenchido o MEDIF (formulário de informações médicas). 6. O 

juiz sentenciante entendeu que a exigência de apresentação do MEDIF foi 

abusiva, visto não ter sido demonstrada a imprescindibilidade do 

formulário, tampouco ter sido comprovada a prestação da informação ao 

consumidor, caracterizando, assim, falha na prestação do serviço (arts. 6, 

inc III e 14 do CDC) 7. Ainda que deva ser reconhecido o dever de cautela 

da empresa, a resolução 280 da ANAC, em seu artigo 10, esclarece que o 

MEDIF é necessário para passageiros com necessidade de viajar em maca 

ou incubadora, necessite de oxigênio (ou outro equipamento médico), ou 

apresente condições de saúde que possa resultar em risco para si ou 

para os demais passageiros. 8. Embora o autor tivesse se submetido a 

uma cirurgia na cabeça, sua condição não se enquadrava em nenhuma 

das citadas acima, em que o preenchimento do MEDIF fosse 

imprescindível. 9. Assim, considerando que o autor portava o atestado 

médico (ID 6999281) que lhe autorizava embarcar sem riscos para sua 

saúde, o impedimento do embarque do autor configurou conduta abusiva, 

tanto é que outra operadora aceitou o documento e permitiu o embarque 

do passageiro (ID 6999272). 10. Portanto, evidenciada a falha na 

prestação do serviço, resta configurado o dano moral indenizável. Em 

relação ao quantum, o valor arbitrado a título de indenização (R$ 5.000,00) 

deve ser mantido, visto atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. A sua modificação só deve ocorrer em casos de valor 

excessivo, que leve ao enriquecimento ilícito de uma parte, ou, em casos 

de valor irrisório, que não atinja a função punitiva pedagógica da 

reparação, o que não se observa no presente caso. 11. Recurso 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. 

Custas adicionais, se houver, pelo recorrente vencido. Honorários 

advocatícios pelo recorrente vencido, cujo valor fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei 

n º  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( T J - D F  0 7 1 0 3 3 3 1 1 2 0 1 8 8 0 7 0 0 2 0  D F 

0710333-11.2018.8.07.0020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de 

Julgamento: 20/03/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/04/2019 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante do atestado apresentado 

pela autora não havia qualquer motivo para impedimento de embarque, de 

modo que o MEDIF, como bem mencionado na jurisprudência acima, “é 

necessário para passageiros com necessidade de viajar em maca ou 

incubadora, necessite de oxigênio (ou outro equipamento médico), ou 

apresente condições de saúde que possa resultar em risco para si ou 

para os demais passageiros”, o que não era o caso da autora. Com isso, 

resta evidente o abalo moral, neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRA RECEM OPERADA IMPEDIDA DE 

VIAJAR MESMO APRESENTADO ATESTADO MÉDICO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. Cinge-se a 

controvérsia acerca falha no serviço da Ré, que impediu o embarque das 
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Autoras, pelo fato de uma delas estar recém operada. Argumenta a Ré 

que sua conduta ao vetar o embarque da menor atendeu o previsto no 

Manual de Gestão de Aeroportos. No entanto, compulsando os autos 

verifica-se que a parte Autora cumpriu de forma satisfatória a única 

exigência prevista no regulamento, na medida em que demonstrou por 

meio de relatório médico que não havia qualquer contraindicação que a 

impedisse de embarcar. Ademais, a parte autora esclareceu no registro de 

ocorrência formulado perante a companhia aérea que já realizou dois voos 

junto à Ré estando recém operada, sendo esta a primeira ocasião em que 

foi impedida de embarcar, fato não negado pela Ré. Houve, portanto, a 

prática de ato ilícito, restando violado o princípio da boa-fé objetiva. Se em 

outras duas ocasiões foi admitido o embarque da menor, não pode a Ré 

alegar a ausência de comunicação prévia da passageira quando da 

aquisição das passagens aéreas como justificativa para impedir seu 

embarque. A situação de saúde da Autora não demandava providência 

especial de acessibilidade, apenas a simples permissão do embarque. 

Caracterizada a falha na prestação dos serviços, impõe-se à análise do 

dano moral. No caso dos autos, as Autoras além de esperarem horas no 

aeroporto, tentando solucionar um impasse criado de forma equivocada 

pela Ré, tiveram que utilizar o transporte rodoviário. Enquanto o voo 

demoraria apenas 1 hora e 30 minutos, as Autoras se viram obrigadas a 

comprar passagens de ônibus e levaram cerca de 12 horas entre Ribeirão 

Preto e Rio de Janeiro. Nesse contexto, em atenção às circunstancias do 

caso concreto, entendo que o valor originalmente fixado a título de danos 

morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para a 1ª 

Autora (mãe) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a 2ª Autora (menor 

operada) não merecem reparo na medida em que razoável e proporcional. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00253653020148190206 

RIO DE JANEIRO SANTA CRUZ REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: DENISE 

NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 27/10/2016, VIGÉSIMA SEXTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 31/10/2016) Dessa 

forma, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Nesse sentido, no caso em 

comento, observados todos os fatores supramencionados bem como as 

circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). No que 

tange ao pedido de danos materiais, entendo devido o ressarcimento do 

valor pago pela autora para embarque em outra companhia, diante da falha 

na prestação do serviço. Assim, devido o dano material na quantia de 

R$922,00 (novecentos e vinte e dois reais). 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

para: a) CONDENAR, a Reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 

S/A a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização 

por danos morais ocasionados a Reclamante CIDINEA RIBEIRO DIAS, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 

404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR, a 

Reclamada a pagar a quantia de R$922,00 (novecentos e vinte e dois 

reais) à título de indenização por danos materiais ocasionados a 

Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir 

da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir do desembolso (Súmula 54 STJ). Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001870-10.2019.8.11.0004 Promovente: NAYRA REZENDE 

COELHO Promovido: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio acolho a 

retificação do polo passivo para ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. O 

Reclamado não alegou preliminares, de forma que entendo que não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante 

a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita que contratou os serviços da promovida 

em março/2018, e em razão de dificuldade financeira, optou pela 

solicitação do cancelamento que gerou a cobrança de multa, que foi 

devidamente paga em outubro de 2018. Afirma que em maio/2019 recebeu 

em sua residência uma carta para renovação da assinatura, e não tendo 

interesse, ligou no SAC da empresa e afirmou que não tinha interesse na 

renovação do contrato. Assevera que mesmo sem sua autorização a 

empresa efetuou a renovação cobrando as parcelas de julho e agosto, e 

estando aprovisionada no seu cartão mais dez prestações de R$ 13,86 

(treze reais e oitenta e seis centavos). Assim, pretende a repetição do 

indébito e condenação da ré em danos morais. Em sua defesa, a empresa 

reclamada alega que possui um programa denominado “renove fácil” que 

caso aderido pelo consumidor ele é notificado do novo período de 

cobrança, mas afirma que sendo do interesse da autora poderá efetuar o 

cancelamento do contrato, não havendo que se falar em danos morais. 

Inicialmente, diante da patente relação de consumo, necessário inverter o 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa 

reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor, conforme artigo 373, II do CDC. Pois bem, apesar das alegações da 

reclamada, não apresentou aos autos nenhum comprovante que a autora 

solicitou a renovação do contrato, sendo certo que com o cancelamento 

do primeiro contrato, não há porque se falar em renovação automática, 

sendo totalmente ilícita a pratica abusiva da empresa, que renova contrato 

sem autorização do consumidor. Assim, evidente a falha na prestação do 

serviço e a cobrança indevida. 2.3.REPETIÇÃO INDÉBITO Assim, devida a 

devolução da quantia de R$166,32 (cento e sessenta e seis reais e trinta 

e dois centavos) que deverá ser restituída em dobro, conforme determina 
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o artigo 42 do CDC: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Deste 

modo, revela-se nítido, o direito do consumidor de ver restituído o valor 

pago indevidamente, ou seja, por serviço não contratado. 2.4 DANOS 

MORAIS É pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende 

de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Verifico que o 

fato do autor ser cobrado indevidamente por serviços não prestados, 

caracteriza o direito de reparação por danos morais. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA PETITA E INÉPCIA 

DA INICIAL.CITRA INOCORRÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE 

ASSINATURA DE REVISTA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. SOLICITAÇÃO 

DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

ARBITRADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE NÃO 

COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Recursos desprovidos. 

esta 2ª Turma Recursal - DM92 resolve, por unanimidade dos votos, em 

relação ao recurso de Editora Três Ltda, julgar pelo (a) Com Resolução do 

Mérito - Não-Provimento, em relação ao recurso de BANCO DO BRASIL 

(TJ-PR - RI: 000146047201581601400 PR 0001460-47.2015.8.16.0140/0 

(Acórdão), Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 

13/02/2017, 2Âª Turma Recursal - DM92, Data de Publicação: 16/02/2017) 

(Grifei). Desse modo, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado 

pelo Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve 

atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do 

ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, 

prudência, razoabilidade e severidade. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em 

conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis 

mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço para: a) CONDENAR o 

Reclamado a pagar a quantia de R$ 332,64 (trezentos e trinta e dois reais 

e sessenta e quatro centavos) a Reclamante a título de dano material, e 

por se tratar de obrigação extracontratual, valor atualizado com juros de 

1% (um por cento) desde o desembolso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo. (Súmula 362 STJ). b) 

CONDENAR a parte Reclamada ABRIL COMUNICAÇÕES S.A a pagar a 

quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a titulo de indenização por danos 

morais a Reclamante NAYRA REZENDE COELHO, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). c) REVOGO a tutela 

concedida, em razão da conversão em perdas e danos. d) DETERMINO 

que a secretaria retifique o nome da reclamada no sistema PJE para ABRIL 

COMUNICAÇÕES S.A. Como consequência da presente sentença, 

DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes discutida neste 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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Autos nº 1001586-02.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA APARECIDA DE 

CARVALHO SILVA Promovido: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS 

E PAGAMENTOS LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES O promovido alegou preliminar incompetência em razão 

da perícia, mantendo-se o ponto controvertido, visto que apresenta 

contrato e documentos que comprovam a origem da dívida. Entendo que 

não há que se falar em incompetência, pois os elementos constantes no 

processo permitem a análise do mérito da demanda. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO ANULATORIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO C/C DANOS MORAIS, aduzindo que indevidamente percebeu a 

cobrança em sua conta bancaria da quantia de R$22,80 (vinte e dois reais 

e oitenta centavos) por um seguro não contratado. Pleiteia a repetição do 

indébito e danos morais. Em sua defesa, a empresa reclamada alega a 

devida contratação do serviço pela autora, conforme contrato e 

documentos pessoais apresentados, assim não há que se falar em 

indébito ou indenização por danos morais. Analisando o contrato 

apresentado pelo reclamado verifica-se a verossimilhança nas 

assinaturas com relação aos documentos constantes na inicial. Ainda, 

observa-se que os documentos apresentados no ato da contratação 

trata-se do mesmo RG apresentado na inicial, além do cartão do banco o 

que demonstra que o reclamado somente teria acesso aos referidos 

documentos diante da apresentação pela autora. Desse modo, resta 
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evidente que a contratação foi legitima, sendo que a autora na impugnação 

deveria apresentar provas suficientes que descaracterizassem as 

alegações do reclamado, o que não ocorreu. Com isso, não restou 

provado nenhuma atitude do reclamado que apenas efetuou a cobrança 

do contrato devidamente pactuado pela autora, com isso os pedidos de 

repetição de indébito e danos morais devem ser julgados improcedentes. 

No que tange ao pedido de anulação do negócio jurídico, não desejando 

mais manter o vínculo contratual com a empresa, entendo devido a 

revogação do negócio entabulado entre as partes. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: a) 

ANULAR definitivamente o negócio jurídico discutido neste processo, 

mantendo os efeitos da tutela. b) Sugiro improcedência dos pedidos de 

repetição de indébito e danos morais. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ OAB - MT26488/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002279-83.2019.8.11.0004 Promovente: DURVAL RIBEIRO DE 

GOUVEIA JUNIOR Promovido: W S DA SILVA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou 

preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora afirma que alugou um imóvel para o 

reclamado, onde o contrato previa o prazo de 12/12/2018 a 09/12/2021. 

No entanto, afirma que em maio/2019, o promovido entrou em contato 

pugnando pelo cancelamento do termo contratual. Afirma que ficou 

acordado que seria pago uma quantia em razão da rampa de acesso ao 

local que foi destruída pelo réu, e ainda uma quantia pela quebra 

contratual. No entanto, apesar de todas as abordagens afirma que não 

conseguiu receber seu debito. Pugna pelo recebimento da quantia 

referente ao teto do juizado, desistindo do valor que supera em razão da 

multa contratual que consiste no valor do aluguel referente aos meses 

restante do contrato. Em sua defesa, o promovido alega que efetuou o 

pagamento de todas as despesas do imóvel como IPTU, agua e energia, 

cumprindo com todas as cláusulas contratuais. Afirma que ao solicitar a 

rescisão antecipada pagou a quantia de R$2,575,00 (dois mil, quinhentos e 

setenta e cinco reais) referente ao distrato do contrato, não havendo mais 

nenhum débito a ser adimplido. Ainda, quanto a rampa de acesso ao local, 

afirma que gastou o valor aproximado de R$6.000,00 (seis mil reais) para 

construção da mesma agregando valor ao imóvel do autor, assim pretende 

que a inicial seja julgada improcedente. Pois bem. Analisando detidamente 

os fatos e documentos do processo, verifica-se que o reclamado não 

apresenta nenhuma prova de pagamento dos débitos alegados na inicial, 

visto que pela conversa de WhatsApp anexada, restou provado que 

jamais compareceu no escritório do autor, apesar de inúmeras tentativas 

de acordo. Verifica-se também que o valor de R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) depositados na conta do autor ocorreu na data de 

04.12.2018, ou seja, antes da assinatura do contrato, sendo evidente que 

se tratava do valor do aluguel do primeiro mês para fechamento do 

negócio. Por fim, quanto as fotos e documentos que apresenta para 

afirmar que construiu uma rampa de acesso no local, não tem nenhum 

indicio de veracidade, primeiro, porque a rampa não está concluída 

(cimentada), e segundo, porque as notas fiscais de produtos que somam 

a quantia média de R$320,00 (trezentos e vinte reais) não fariam jus a mão 

de obra que soma mais de R$12.000,00 (doze mil reais), conforme recibos 

anexos, assim, evidente que tais documentos não tem relação com a 

situação apresentada nos autos, podendo inclusive ser emitido e assinado 

por qualquer pessoa. Desse modo, pelas fotos da rampa apresentada pelo 

reclamado comprova-se que está não está concluída, devido acolher o 

pedido do autor pelo recebimento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) 

para conserto do local, visto que o reclamado não comprovou que quando 

efetuou a locação estava na condição que se encontra. Ainda, quanto ao 

valor da multa contratual, evidente que deve haver o pagamento de uma 

quantia pela rescisão antecipada do contrato, no entanto a cobrança de 

todo o período do aluguel que não será utilizado torna-se manifestamente 

ilegítimo. Assim, diante da situação entendo devido anular a clausula 

contratual que prevê o valor do restante do prazo do aluguel como multa, e 

fixar a multa contratual pelo valor de um mês de aluguel, que consiste na 

quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: 

a) CONDENAR o Reclamado W S DA SILVA a pagar à quantia de 

R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de dano material, ao 

Reclamante DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença (362 STJ) e 

juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. (405 CC). Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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(ADVOGADO(A))
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001849-34.2019.8.11.0004 Promovente: JOEL HIPOLITO LIMA 

GOES Promovido: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 
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Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O 

Reclamado não alegou preliminares, de forma que entendo que não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou ação 

intitulada como RECLAMAÇÃO, alegando em resumo que efetuou a 

compra de um veículo com garantia de alienação fiduciária após ter sido 

contemplado em consorcio. Afirma que por motivos pessoais deixou de 

pagar as parcelas, o que no final ocasionou ação de busca e apreensão 

do veículo, onde após ter sido leiloado deveria ter sido retirados os débitos 

do nome do autor, no entanto até o momento o veículo encontra-se no seu 

nome. Em sua defesa, o banco reclamado alega que o autor é ciente que 

ainda não foi efetuado a quitação do veículo, visto que quando foi 

realizada a busca e apreensão do veículo, este já se encontrava 

sucateado, de modo que o Banco peticionou no processo para que o autor 

retirasse o veículo, assim a dívida encontra-se ativa até hoje. Afirma que 

em outro momento, o autor ingressou neste juízo buscando a revisão 

contratual, que foi extinto por incompetência, assim, o autor é ciente do 

débito quanto ao veículo em questão. Pois bem, analisando detidamente os 

documentos, verifica-se que o autor apresentou na inicial apenas os 

documentos que lhe são pertinentes, omitindo a cópia integral do processo 

da busca e apreensão, sendo que após a apresentação da contestação, 

restou demonstrado que não houve a quitação da dívida. Ainda, tal fato é 

de total ciência do autor, quando ingressou neste juízo com a ação nº 

8011285-34.2015.8.11.0004 buscando a revisão contratual do débito. 

Assim, não há como declarar a inexistência de propriedade sobre um 

veículo, sendo que não houve a quitação da dívida como alega o autor na 

inicial. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002010-44.2019.8.11.0004 Promovente: THYAGO AUGUSTO 

SILVA MAGALHAES Promovido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR O Reclamado 

não alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS 

MORAIS, aduzindo que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos 

de proteção de crédito, no valor de R$292,09 (duzentos e noventa e dois 

reais e nove centavos), pois jamais contratou serviços do Reclamado. Em 

sua defesa, o Banco reclamado afirma que o autor contratou cartão de 

crédito, sendo certo que a negativação originou-se do atraso no 

pagamento das faturas. Apresenta como prova de suas alegações as 

faturas detalhadas de utilização do autor e dois áudios que comprova o 

vínculo do autor com o Banco. A parte autora não impugnou a 

contestação. Pois bem, é certo que o contrato é um dos meios de 

comprovação do vínculo entre as partes, no entanto, atualmente onde é 

comum efetuar contratos por call center e cadastros online, não se pode 

desprezar outras provas capazes de comprovar a origem da dívida. 

Importante salientar que a prova através de áudio é cabível, desde que 

não verificada a suspeita de fraude, e no caso dos autos, há inequívoca 

demonstração que a parte autora utilizava do serviço. Sobre o assunto: 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. REFINANCIAMENTO. 

CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO POR TELEFONE QUE É REFUTADA PELA 

AUTORA, O QUE É DISSONANTE DA PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

ÁUDIO TRAZIDO PELO BANCO RÉU DEMONSTRA QUE A AUTORA 

CONTRATOU O REFINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CALL CENTER. 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. - Pretensão da autora de ser 

indenizada por danos morais em razão de inscrição indevida de seu nome 

nos cadastros restritivos de crédito. Pede, ainda, a desconstituição de 

dívida que não reconhece e o encerramento definitivo de sua conta 

corrente, mantida pelo banco réu - Alegação da segunda apelante de que 

não contratou o refinanciamento de sua dívida por telefone como dito pelo 

banco réu, o que é refutado pela prova produzida - Áudio trazido pelo 

banco réu, em contestação, com duração de 20 minutos e 30 segundos, 

de onde se extrai que, em verdade, a autora refinanciou a sua dívida, num 

total de R$ 6.862,48, dividido em 12 vezes de R$ 769,24, vencendo-se a 

primeira parcela em 18/08/2016 - Não há nos autos qualquer indício de que 

a referida ligação tenha sido executada por fraudadores. Ausência de 

falha na prestação dos serviços efetuados pelo banco. Improcedência 

que se impõe - Atuação autora que beira as raias da litigância de má-fé, 

posto que tenta alterar a verdade dos fatos. Advertência - Inversão dos 

ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o 

valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida a parte autora. 

PROVIMENTO DO RECUSO DO BANCO RÉU. PREJUDICADO O DA 

AUTORA. (TJ-RJ - APL: 00360502220168190208 RIO DE JANEIRO MEIER 

REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: MARIA HELENA PINTO MACHADO, 

Data de Julgamento: 26/06/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/06/2018) (Grifei) Com efeito, verifica-se pelo áudio 

apresentado que o autor confirma o vínculo com a instituição bancária, 

sendo que na inicial afirmou que jamais teve qualquer contrato com o 

banco, restando evidente sua má-fé, pois ciente da possibilidade da 
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inexistência do contrato, ingressou com ação alegando direito que não lhe 

assiste. Ainda, pelos extratos das faturas apresentadas verifica-se que a 

utilização do cartão era na cidade de Barra do Garças, não podendo se 

falar em fraude, pois existente indícios de utilização pelo autor. Com efeito, 

nos termos do artigo 373, I do CPC caberia a parte autora apresentar 

comprovante de pagamento da dívida informada pelo promovido. No 

entanto, deixou de comprovar a prova constitutiva de seu direito, ao qual 

considero que a negativação é devida. Nesse sentido, forçoso 

reconhecer que o Reclamado agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a cobrança devida e 

ausência de pagamento pelo reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 3. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Verifica-se que na presente demanda, assim como 

em várias outras ingressas neste Juizado, a parte acredita que a empresa 

não terá os documentos que comprovem seu vínculo contratual e com isso 

terá jus a receber valor pelo abalo moral decorrente da negativação, que 

supostamente seria indevida. Felizmente, a reclamada comprovou o 

vínculo contratual e a origem do débito, o que demonstrou a atitude 

indevida do reclamante. Assim, ingressando a parte autora com ação de 

indenização moral, sabendo que a divida é devida, alterando as verdades 

dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de 

má-fé. Neste sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM 

FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – MULTA 

CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. I- Havendo 

provas sólidas de que autor livre e conscientemente contratou com a 

instituição financeira, a obtenção de empréstimo consignado, tendo ainda 

recebido o crédito respectivo, correta a sentença que declarou a validade 

da contratação, objeto da demanda. II- Constatado que o autor alterou a 

verdade dos fatos e valeu-se do processo judicial para perseguir 

vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por 

litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide manifestamente temerária, na 

qual pretendia o autor obter lucro fácil, movimentando 

desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Pois bem, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que 

desconhecia a existência da divida, comprovando-se a lide temerária. 4. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL do pedido formulado na 

petição inicial, com análise do mérito. SUGIRO pela condenação de 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 5%(cinco 

por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §2º do CPC, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% sobre o valor da causa 

referente as custas processuais. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002292-82.2019.8.11.0004 Promovente: LEONARDO DA SILVA 

BARBOSA Promovido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A autora ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

afirmando que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de 

proteção, vez que jamais contratou qualquer serviço com a ré. A empresa 

Reclamada na contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos 

alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida oriunda de um 

contrato celebrado entre as partes e que a autora deixou de efetuar os 

pagamentos, gerando o débito em discussão. Inicialmente, diante da 

patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada 

apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

conforme artigo 373, II do CDC. A ré apresenta telas sistêmicas e histórico 

de chamadas referentes ao contrato que menciona, porém o documento 

não tem nenhuma identificação do consumidor, não sendo apto para 

comprovar o vínculo da autora ou a origem da dívida. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 
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QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Analisando os documentos acostados a inicial, 

verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições (POSTERIOR) 

além da discutida no presente processo (SANTANDER), que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo (NÃO INFORMADO), de modo que 

reputa-se legitima. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido 

da ausência de danos morais em caso de legitima negativação 

preexistente (Súmula 385 STJ), cabendo portanto a aplicação de danos no 

presente caso. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – 

DESCONTITUIÇÃO DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÕES POSTERIORES – DISCUSSÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE – SÚMULA 385 – INAPLICABILIDADE – 

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO. 

De acordo com a atual orientação do STJ, para a aplicação do enunciado 

da Súmula nº 385, do STJ, necessária a preexistência de inscrição legítima 

– A repercussão do dano moral nessa espécie de acontecimento é in re 

ipsa, ou seja, presumida, já que inegável o abalo sofrido – A indenização a 

ser fixada competirá ao prudente arbítrio do magistrado que, tendo em 

vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deverá 

estabelecer uma reparação equitativa, levando-se em conta as 

peculiaridades de cada caso, como a culpa do agente, a extensão do 

prejuízo causado e a capacidade econômica do agressor. (TJ_MG – AC: 

10352120019497001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019). A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no 

sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando 

que existe negativação posterior não discutida. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a Reclamada 

BANCO BRADESCO a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

LEONARDO DA SILVA BARBOSA, e por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Ainda, DETERMINO que a requerida a exclua o nome da parte 

requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 

(cinco) dias (548 STJ), a contar da publicação desta sentença, sob pena 

de multa inibitória no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de 

atraso. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002303-14.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002303-14.2019.8.11.0004 Polo Ativo: DEIVID SILVA MAIA Polo 

Passivo: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde suscita o Reclamante, em 

suma, que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo valor de R$ 1.678,88 (mil seiscentos e setenta e 

oito reais e oitenta e oito centavos). Assevera que desconhece o contrato 

o qual justifica a inscrição pois jamais contratou os serviços da reclamada. 

Requerendo, assim, a declaração da inexistência do débito bem como a 

indenização por danos morais. Em sede de contestação, afirma a 

requerida que não cometeu ato ilícito pois os descontos foram previamente 

aceitos pelo autor e que o contrato foi realizado pela vontade livre e 

consciente das partes. Assevera, que o débito em questão decorre da 

utilização dos serviços fornecidos pela ré, os quais foram contratados e 

aceitos pela autora mediante assinatura de contrato. Afirma que a 

requerida agiu em exercício regular de direito pois a autora deixou de 

pagar as faturas emitidas. Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora o 

requerente afirme que a requerida inscreveu seu nome nos cadastros 

restritivos indevidamente, denota-se dos autos que a autora, realizou a 

contratação do plano. Fato que se denota claramente através do contrato 

e acostado pela reclamada (ID 26671325). Assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo. Evidente que a autora contratou o serviço, uma vez que, 

a reclamada comprovou que os termos contratuais do plano foram aceitos 

pela mesma. Outrossim, denota-se do contrato acostado que as 

assinaturas da autora quando comparadas com as demais disponíveis nos 

autos são idênticas. Corroborado a isso, o contrato acostado esta 

instruído com os documentos pessoais do autor. Nesse contexto, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 
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Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a contratação do 

serviço pela Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude 

no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em 

dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002228-72.2019.8.11.0004 Promovente: VANDA PEREIRA LIMA 

Promovido: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A reclamada não 

alegou preliminares. Assim, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte 

autora, em resumo, que estava em débito com a empresa ré, efetuando um 

acordo e quitando integralmente sua dívida em junho/2019. No entanto, foi 

surpreendida com a negativação do seu nome dois meses após a 

quitação, de modo que ao entrar em contato com a Faculdade não 

souberam explicar a origem do débito e ao buscar solução no PROCON, 

informaram que se tratava de outro curso, sendo totalmente indevida a 

cobrança. Em sua defesa, a empresa reclamada impugna genericamente 

as alegações iniciais, aduzindo que a situação vivenciada pela autora não 

configura abalo moral, sendo aborrecimento cotiado, não apresentando a 

origem da dívida discutido, de modo que evidente a cobrança indevida. 

Com efeito, deve a reclamada ser responsabilizada pela manutenção 

indevida do nome da autora nos órgãos de proteção, visto que não 

comprovado a origem do débito discutido. 3.1. DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustram a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a Promovida. É a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a inércia do 

credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o 

pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro indevido, 

gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido 

pelo autor, sob forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - 

Relatora: Min. Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Assim, manter a restrição 

por período além do tempo necessário para regularização, configura ilícito 

passível de indenização. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS O 

PAGAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA CASA 

BANCÁRIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO 

PRESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. 

REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL 

PRESUMIDO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. 

REDUÇÃO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM 

COMO AOS CRITÉRIOS DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA CASOS 

ANÁLOGOS. RECLAMO DA AUTORA. ALMEJADA RESPONSABILIDADE 

DA FORNECEDORA QUE OFERTAVA DIRETAMENTE ALGUNS DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE EVIDENCIADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

EMPRESA VAREJISTA QUE FORNECEU O CARTÃO. "Quando duas ou 

mais empresas possuem ligação estreita e visceral, ou seja, quando não 

se pode fugir à constatação de que se trata de um único organismo, é 

possível pela aplicação da teoria da aparência e da doutrina do disregard, 

tê-las como uma única empresa, ainda que do ponto de vista formal sejam 

pessoas jurídicas distintas" (Apelação Cível n. 1997.011178-9, de Taió, rel. 

Des. Silveira Lenzi, j. 12/09/2006). PLEITO PARA APLICAÇÃO DOS JUROS 

DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. EXEGESE DA SÚMULA N. 54 

DO STJ. PROVIMENTO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AC: 00231300620108240008 Blumenau 

0023130-06.2010.8.24.0008, Relator: Jaime Machado Junior, Data de 

Julgamento: 07/03/2019, Terceira Câmara de Direito Comercial) (Grifei) 

Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da 

reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do 

fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as 

normas jurídicas imperativas. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$9.000,00 

(nove mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 
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inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, o Reclamado ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA, a pagar a quantia de R$9.000,00 (nove mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante VANDA 

PEREIRA LIMA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente o débito oriundo da negativação em discussão no processo, 

mantendo os efeitos da tutela. Fica a parte condenada ciente de que, após 

o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002077-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA PARREIRA OAB - MT26945/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET GOIANIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002077-09.2019.8.11.0004 Promovente: JOAO JOSE PEREIRA 

NETO Promovido: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES De proêmio acolho a retificação do nome da empresa 

reclamada para CLARO S/A diante da incorporação da empresas 

conforme comprovação pelo ID 24532201. A reclamada pleiteia a inépcia 

da inicial, aduzindo que o autor não comprova a negativação por meio de 

extrato legitimo, sendo certo que não negativou o seu nome pela dívida em 

discussão. REJEITO a preliminar suscitada, pois o autor alega na inicial 

cobrança indevida por e-mails e mensagem sem a existência de 

negativação. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS, afirmando que indevidamente está sendo cobrado pela 

reclamada por uma dívida que desconhece por meio de e-mails e 

mensagens, sendo que jamais realizou qualquer negócio com a empresa 

ré. Em sua defesa, a empresa afirmou que a contratação do serviço 

ocorreu por call center do serviço MIX HD FID em 23.07.2018, de modo que 

legitima a contratação, tanto que o autor manteve o contrato por alguns 

meses efetuando o pagamento do débito, fato que é contrário à ação de 

fraudadores. Afirma que diante da ausência de pagamento gerou os 

débitos que estão sendo cobrados em seu desfavor. Pois bem, em que 

pese o contrato escrito ser prova incontestável da legitima contratação, 

existem outros elementos que são capazes de fazer prova do vínculo 

contratual, inclusive pelo fato que atualmente existe grande facilidade para 

adesão de serviços virtualmente e por meio do call center. Com efeito, 

analisando detidamente os documentos constantes no processo, 

verifica-se que o contrato discutido foi disponibilizado na cidade de 

Goiânia-GO, o que facilmente poderia o autor fazer prova em sentido 

contrário ao comprovar que residia em outro endereço na época do 

contrato, no entanto, na inicial não apresentou comprovante de endereço 

em nome próprio, e sua habilitação emitida na cidade de Goiânia fornece a 

indicação de que o autor residia nesta cidade. Ainda, observa-se que o 

extrato de quitação enviado pela reclamada no e-mail do autor demonstra 

a quitação das parcelas referente aos serviços prestados em 2018, e o 

vínculo contratual até fevereiro/2019, no entanto o autor deixou de efetuar 

o pagamento da fatura desse mês em diante referente aos resíduos 

contratuais, o que objetivou as cobranças discutidas. Dessa forma, os 

elementos constantes no processo são suficientes para afirmar que a 

origem do contrato é licita, e a cobrança em discussão é devida. Assim, os 

pedidos iniciais não merecem ser acolhidos. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. DETERMINO que a 

secretaria retifique o nome da empresa reclamada para CLARO S/A. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº 1002160-25.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA GRACI PEREIRA 

DE SOUZA Promovido: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O 

Reclamado não alegou preliminares, de forma que entendo que não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL, 

afirmando que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção, sendo que ao entrar em contato com o PROCON foi informada 

que a dívida era oriunda da empresa STILLUS MÓVEIS, no entanto, afirma 

que jamais teve qualquer negócio com tal empresa. Afirma ainda que não 
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possui conta no banco reclamado, mas somente no Banco Bradesco e 

Caixa. Assim, pugna pela retirada do seu nome dos órgãos de proteção. 

Na contestação, o Banco reclamado alega que a dívida é oriunda de um 

empréstimo realizado pela autora para pagamento em treze parcelas. No 

entanto, afirma que a autora não efetuou a quitação do débito, objetivando 

a negativação discutida. Apresenta em anexo contrato da origem da 

dívida. Pois bem, analisando o contrato apresentado pelo Banco 

reclamado, verifica-se a verossimilhança na assinatura e nas informações 

prestadas no contrato, como endereço, conta do Banco Bradesco que a 

autora afirma possuir na inicial, e diante ainda da ausência de 

manifestação da autora, forçoso reconhecer a legitimidade do contrato 

apresentado. De modo que forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Sobre o assunto: 

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PARA O AUTOR NA 

SENTENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO NESTA INSTÂNCIA. MÉRITO. INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELEFONIA. 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRECEDENTES. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DO AUTOR PARA 

ALTERAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. COBRANÇA PROPORCIONAL 

REFERENTE AO NOVO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

DA PRESTAÇÃO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA 

VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO 

CIVIL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NESTA SEDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Constitui exercício regular de direito do credor a inclusão de 

consumidores efetivamente inadimplentes nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. (TJ-SC - AC: 03035229720168240020 Criciúma 

0303522-97.2016.8.24.0020, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de 

Julgamento: 11/09/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Deixo de condenar a autora em litigância de má-fé, 

tendo em vista que não restou provado que teve conhecimento da origem 

do débito de forma administrativa. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANY SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002296-22.2019.8.11.0004 Polo Ativo: DIVANY SOUSA 

FERREIRA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. Rejeito as preliminares arguidas, 

vez que não verificados os seus requisitos. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita a Reclamante, em síntese, que foi 

surpreendida com a inscrição restritiva de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, pelo valor de R$ 170,69 (cento e setenta reais e 

sessenta e nove centavos). Ressalta que jamais possuiu vínculo com a 

reclamada, desconhecendo por inteiro a referida negativação. Assim, 

pleiteia a declaração de inexistência do débito bem como a indenização 

pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, aduz a requerida 

que não praticou ato ilícito visto que, a inscrição nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva da vítima pois, 

decorre de um contrato firmado entre a autora e a requerida, no qual a 

autora teria deixado de efetuar o pagamento das faturas ocasionando 

referida inscrição. Afirma que a requerida agiu em exercício regular de 

direito. Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. No 

caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que não 

violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício regular 

de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, não possui 

relação jurídica com a mesma. Registre-se que, a Requerida não 

comprovou a inadimplência da autora, impugna genericamente os fatos 

alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do débito. 

Oportuno mencionar, que a reclamada acostou aos autos apenas telas 

sistêmicas e um histórico de chamadas produzidas unilateralmente, no 

entanto, não comprovou que a parte autora contratou o serviço cobrado. 

Acerca desta temática é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E FATURAS UNILATERAIS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJMT 

- N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019) Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em 

sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha 

na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. É o que se vislumbra no presente caso, a 

conduta da requerida ao incluir a inscrição do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida decorrente de relação jurídica 

não contratada, provocou um abalo moral ao autor, eivando a importante e 
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fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão deve 

cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao bom 

nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), de 

modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou 

limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição indevida em cadastro de 

proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, isto é, o dano moral 

decorre do próprio fato, não sendo necessária sua prova: CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O recurso discute 

a negativação indevida da consumidora que não possuía qualquer débito 

com a empresa de telefonia. 2. A negativação indevida viola os direitos da 

personalidade do inscrito, de modo a atentar contra seu patrimônio moral, 

exigindo a reparação do dano. Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no 

sentido de que havendo negativação indevida, estar-se-á diante de dano 

moral in re ipsa. 3. O valor da indenização fixado pelo magistrado de 

primeiro grau deve ser mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação 

ao reformatio in pejus. 4. Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5221129 PE, 

Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019) 

Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento 

de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do 

dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 7.000 (sete mil reais). Por fim, vale ressaltar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, a reclamada TELEFONICA BRASIL S.A, a pagar a quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante DIVANY SOUSA FERREIRA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo, tornando definitivos os efeitos da tutela. Fica 

a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002405-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA MENDES DE ABREU SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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Autos nº 1002405-36.2019.8.11.0004 Requerente: MARCIA REGINA 

MENDES DE ABREU SOUZA Requerido: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO INDÉBITO, onde, em síntese, afirma a parte autora 

que possui um contrato de um cartão de crédito com a reclamada. Suscita 

que o cartão possui uma anuidade no valor de R$: 4,99 (quatro reais e 

noventa e nove centavos), entretanto, afirma que toda vez que faz 

compras tem sido cobrado em sua fatura valores indevidos. Afirma que ao 

se informar acerca dos valores cobrados a maior, tomou conhecimento 

que nestas cobranças estão incluídos a anuidade do cartão, seguro casa 

e compra parcelada com juros. Ressalta que jamais autorizou tais 

cobranças, motivos pelo qual requer a indenização pelos danos morais e 

materiais padecidos. Em sede de contestação, afirma a reclamada que a 

parte reclamante tinha conhecimento do contrato e que utilizou os serviços 

da reclamada. Ressalta que ao contrário do que afirma a parte autora, os 

débitos são devidos pois, referem-se aos encargos e juros resultantes de 

uma compra realizada em parcelas com juros. Além disso, afirma que 

houve a contratação do seguro. Pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora o 

requerente afirme que a requerida tem realizado cobranças 

indevidamente, denota-se dos autos que a parte autora, detinha pleno 

conhecimento que havia realizado uma compra parcelada na qual 

incidiriam juros. Tanto é verdade, que conforme acostado pela reclamada 

assinou um recibo/nota a título de tal cobrança. Outrossim, verifica-se que 

a parte autora realizou a contratação do seguro que alega ser cobrado 

indevidamente, conforme contrato assinado acostado pela reclamada em 

sua peça contestatória. Não obstante tratar-se de relação de consumo, 

não se mostra razoável pretender o autor eximir-se do ônus de 

demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, 

mesmo quando invertido o ônus da prova. Nestes termos, não se 

desincumbiu do ônus de provar a existência de fato constitutivos de seu 

direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por 

outro lado, diante dos elementos fáticos disponíveis nos autos, verifica-se 

que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos 

termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos 

ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito”. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em conduta ilícita nem 

em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido 

está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. Deste prisma, a 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que diz 

respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, 

pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram 

expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a 

parte autora ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que 

não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 
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55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011147-09.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER NEVES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT13314/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA SHIMA OAB - RJ125212 (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011147-09.2011.8.11.0004 Promovente: SANDER NEVES DE 

JESUS Promovido: LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pelo promovente no id 17754031, alegando que 

foi preferida sentença de extinção (ID 17454245) equivocadamente, visto 

que não foi intimado após a negativa de bloqueio online. No tocante a 

contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) Com efeito, verifica-se que o presente embargos não 

merece acolhimento. No caso, conforme se verifica pelo despacho id nº 

15947194, anterior a sentença, o exequente foi intimado para indicar bens 

à constrição diante do retorno negativo das buscas online (Bacenjud, 

Renanjud e Infojud). Ainda, tal intimação foi publicada em outubro/2018, 

sendo que o processo somente foi concluso para sentença em 

janeiro/2019. Assim, não há nenhuma contradição a ser levantada. No 

entanto, verifica-se ainda que as partes continuaram manifestando no 

processo, chegando inclusive ao consenso do valor da execução, de 

modo que devido receber as petições posteriores como interesse no 

prosseguimento do feito, tendo em vista que o desarquivamento poderia 

ser peticionado a qualquer momento. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. No entanto, acolho o pedido de continuidade da execução, 

onde DETERMINO a intimação do exequente para apresentar o cálculo 

atualizado do valor da execução e promover o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-90.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDORI PEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMERSON GIOVANI ALMEIDA ASTOLFI (REQUERIDO)

MARIA DE LURDES DE ALMEIDA ASTOLFI (REQUERIDO)

ANTONIO MOREIRA (REQUERIDO)

M L DE ALMEIDA ASTOLFI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010072-90.2015.8.11.0004 Requerente: ALDORI PEDO 

Requerido: MARIA DE LURDES DE ALMEIDA ASTOLFI; M L DE ALMEIDA 

ASTOLFI – ME; ANTONIO MOREIRA; CLEMERSON GIOVANI ALMEIDA 

ASTOLFI Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia 

do promovido CLEMERSON GIOVANI ALMEIDA ASTOLFI com base no 

artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente 

citada, deixou de comparecer à sessão de conciliação e apresentar 

contestação. No entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista 

que os fatos alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se 

o contrário resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, na qual a parte autora afirma ser credora do valor de R$ 

26.832,00 (vinte e seis mil oitocentos e trinta e dois reais) em decorrência 

das cártulas de cheque em anexo, assim pleiteia o recebimento da quantia 

de R$ 31.343,14 (trinta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e 

quatorze centavos) que corresponde ao valor da quantia atualizada. Pois 

bem. É cediço que em se tratando de cheques que não estão sendo 

cobrados por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da lei 

7.357/85), mas sim, por ação de cobrança (art. 62 da lei 7.357/85), é 

imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o 

cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo 

legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal". 

Com efeito, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe 

competia, visto que, provou os fatos constitutivos de seu direito, 

demonstrando na inicial que a dívida decorre de negócio jurídico celebrado 

entre as partes para a compra e venda de tijolos, os quais não foram 

entregues pela cerâmica reclamada. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. 

PERDA DA ABSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA 

DEBENDI. INTELIGÊNCIA DO ART. 62 DA LEI DO CHEQUE (LEI N.º 

7.357/85). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prescrição do 

cheque importa não só na perda de sua executividade como também na 

perda das características inerentes aos títulos de crédito, dentre elas, a 

abstração, motivo pelo qual caberá ao credor na cobrança do título 

prescrito demonstrar a origem da dívida, a inadimplência do devedor etc., 

conforme previsão do art. 62 da Lei do Cheque. 2. Recurso conhecido e 
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não provido. (TJ-RR - AC: 0030148001156 0030.14.800115-6, Relator: 

Des. , Data de Publicação: DJe 03/10/2017, p. 21) Conforme se extrai dos 

autos, as partes reclamadas não comprovaram nenhuma de suas 

alegações, de modo que, os pedidos iniciais merecem a procedência. 

Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em sede de 

defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 

373, II do Código de Processo Civil. De fato, verifico que a natureza da 

dívida é licita, portanto, devem ser acolhidos os pedidos iniciais, no que 

tange à quantia de R$ 26.832,00 (vinte e seis mil oitocentos e trinta e dois 

reais), tendo em vista que este é o valor constante das cártulas. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: A) CONDENAR os Requeridos MARIA 

DE LURDES DE ALMEIDA ASTOLFI; M L DE ALMEIDA ASTOLFI – ME; 

ANTONIO MOREIRA; CLEMERSON GIOVANI ALMEIDA ASTOLFI, ao 

pagamento a reclamante ALDORI PEDO da importância de R$ 26.832,00 

(vinte e seis mil oitocentos e trinta e dois reais), a título de dano material, 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 

STJ) e juros moratórios de 1% a partir do vencimento (art. 397 CC). Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002312-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002312-73.2019.8.11.0004 Polo Ativo: MARLENE PEREIRA DE 

ARAUJO Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que teve seu 

nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela parte 

reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém, não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Trazendo apenas telas 

sistêmicas e faturas produzidas unilateralmente. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que a parte 

Autora não contratou os serviços da reclamada, restando, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir erros que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo (ANHANGUERA 

EDUCACIONAL), que não está sendo discutida em nenhum processo 

(NÃO INFORMADO), de modo que, deve ser aplicado entendimento da 

Súmula 385 do STJ. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido 

da ausência de danos morais em caso de legitima negativação 

preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as negativações 

posteriores que também são legitimas não está sendo reconhecida a 

existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do devedor 

contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR 

CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 

VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a honra, a 

imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta traga 

incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte não 

cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar de 

terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 
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por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

negativação em discussão neste processo seja ilegítima, existem outras 

que apesar de anteriores, são legitimas, de modo que impede a 

caracterização dos danos morais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo. b) Sugiro 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos de danos morais. c) CONDENO a requerida 

a excluir o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito no prazo de 05 (cinco) dias (548 STJ), a contar da publicação 

desta sentença, sob pena de multa inibitória no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002333-49.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA VAQUERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIANA CARVALHO FERREIRA OAB - MT0016326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002333-49.2019.8.11.0004 Polo Ativo: MARCOS VILELA 

VAQUERO Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Nesse sentido, 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte reclamante que esteve 

numa das lojas da promovida em Barra do Garças/MT, e lá lhe foi 

oferecido o plano Pós-Pago Vivo Família Completa de 15GB, ilimitado fixo 

longa distância com CSP 15 e ilimitado local e longa distância com CSP 15, 

pelo valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). Afirma que quando 

chegou a fatura com vencimento em 26/05/2018, o valor que constava 

estava totalmente divergente do que fora contratado, qual seja R$ 442,55 

(quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). 

Afirma que entrou em contato com a reclamada pelo telefone para 

contestar a fatura e realizar o cancelamento. Ressalta que lhe foi enviado 

nova fatura no valor de R$ 391,69, a qual foi paga em 11/06/2018; após tal 

data não mais recebeu qualquer cobrança. No entanto, foi surpreendido 

com a inscrição restritiva em seu nome no valor de R$ 1.567,40 (um mil, 

quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), como 

necessitava de adquirir um credito junto ao banco, realizou o pagamento 

da cobrança. Em sede de contestação, afirma a reclamada que as 

cobranças são devidas e não houve nenhum ato ilícito praticado, uma vez 

que, houve o contrato de plano pós pago para três linhas habilitadas (66) 

9 9619-9359 / (66) 9 9626-3640 / (66) 9 9978-9462, afirma que a inscrição 

restritiva se deu após a inadimplência do autor. Pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico 

que muito embora o requerente afirme que a requerida realizou a cobrança 

de valores indevidamente, denota-se dos autos que, de fato, houve a 

contratação de um plano pós-pago para três linhas. Outrossim, conforme 

se verifica do contrato acostado aos autos, o valor do plano contratado 

era de R$ 389,99 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa e nove 

centavos), contudo, conforme se depreende das faturas acostadas pela 

reclamada, o autor atingiu o limite de minutos incluídos em seu plano e a 

partir disso, os minutos e demais serviços excedentes foram sendo 

cobrados, por se tratar de um plano pós pago. Dessa forma, verifica-se 

que os valores constantes das faturas foram cobrados corretamente pela 

reclamada, de modo que, não há que se falar em cobrança indevida. 

Ressalte-se que o autor afirma ter cancelado o plano e realizado o 

pagamento das faturas acostadas, porém, não traz aos autos 

comprovações de suas alegações. Nesse contexto, forçoso reconhecer 

que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos 

termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos 

ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de 

negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), 

restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento 

pela parte Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. Deste prisma, a 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Autos nº 1002135-12.2019.8.11.0004 Promovente: RUBIA CALDEIRA 

VIEIRA Promovido: EXPRESSO MAIA LTDA VISTOS, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou 

preliminares cabíveis de analise anterior ao mérito, de forma que entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 
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artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde afirma a 

Reclamante em resumo, que em 20.11.2018 desembarcou na cidade de 

Goiânia após viagem realizada no ônibu da empresa reclamada. Afirma 

que o motorista não retirou sua bagagem do compartimento saindo com o 

veículo logo em seguida. Aduz que possuía uma mala e uma sacola de 

roupas avaliadas em média de R$2.000,00 (dois mil reais). Assevera que 

registrou um boletim de ocorrência e apesar de todo esforço não 

conseguiu restituir a sacola, ingressando com a presente ação. Em sua 

defesa, a empresa alega que a autora não apresentou o bilhete da viagem 

que comprova a relação entre as partes. Assevera que a autora não 

apresentou nenhuma nota fiscal do valor dos produtos que teria sido 

extraviados, não comprovando o dano material, de modo que os danos 

morais também deve ser julgados improcedentes. Pois bem, analisando os 

documentos constantes no processo, verifica-se que os e-mails e demais 

documentos são suficientes para demonstrar a relação contratual entre as 

partes, ainda que a autora não tenha apresentado a cópia do bilhete da 

passagem. Quanto a responsabilidade da reclamada resta demonstrada, 

inclusive pelos e-mails onde afirma que faria a busca da bagagem e não 

promoveu nenhum retorno a parte demandante. Com efeito, quanto aos 

valores a serem ressarcidos a título de dano material, caberia a parte 

autora, demonstrar de forma inequívoca que os produtos mencionados 

estavam na bagagem extraviada, no entanto, apresentou como prova 

somente um recibo manuscrito, sem data ou legitimidade passível de 

reconhecer seu pedido, visto que emitido na cidade de Aparecida de 

Goiânia e pela Taxa de Embarque (ID 24189838) emitida em Aragarças-GO 

deve-se considerar que a autora partiu desta cidade com destino a 

Goiânia, de modo que não há possibilidade de ter adquirido os produtos 

durante o percurso. Assim, por inexistência da prova hábil dos produtos 

existentes na bagagem, deixo de conceder o pedido de danos materiais. 

2.2.1. DANO MORAIS Havendo típica relação de consumo, nos termos do 

art. 14 da Lei 8.078/90, a responsabilidade do fornecedor do produto ou 

serviço é objetiva, onde basta haver a relação de causalidade entre a 

conduta do agente e o dano sofrido pela vítima, para emergir o dever de 

reparar os danos decorrentes. Ademais, denota-se que é 

responsabilidade das empresas transportadoras, os bens transportados 

por esta, pois deve transportar as bagagens dos passageiros e levá-las 

incólume ao seu destino, para que não seja caracterizada a má prestação 

de serviço. Não incide qualquer dos motivos elencados no § 3º do art. 14, 

do CDC, logo, ressai o dever de indenizar. O fato ultrapassa a linha do 

mero dissabor, restando evidente o extravio da bagagem pelos e-mails 

anexados aos autos, bem como pelo comprovante em posse da autora 

para retirada da bagagem. Nesse sentido a jurisprudência: APELAÇÃO – 

INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – 

DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS – 

Extravio de bagagem – Danos morais in re ipsa – Precedentes, inclusive 

desta C. Câmara – Considerando-se as particularidades do caso concreto, 

notadamente extensão dos danos e grau de culpa, mantém-se a 

indenização por danos morais em R$ 10.000,00, valor inferior ao quanto 

pleiteado, mas suficiente para os fins a que se destina. SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 

10052953120198260003 SP 1005295-31.2019.8.26.0003, Relator: Sergio 

Gomes, Data de Julgamento: 04/09/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 04/09/2019) (grifei) Dessa forma, se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para a) CONDENAR, a Reclamada EXPRESSO MAIA LTDA 

a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados à Reclamante RUBIA CALDEIRA VIEIRA, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 

404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) SUGIRO 

improcedência dos pedidos de danos materiais. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001792-16.2019.8.11.0004
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Autos nº 1001792-16.2019.8.11.0004 Promovente: RONIMAR DA SILVA 

OLIVEIRA Promovido: EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA VISTOS, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifica-se a 

impossibilidade de incapaz demandar no Juizado Especial, no entanto, no 

ID 24589022 a parte autora pede a desistência da parte ilegítima, o que 

deve ser acolhido. O Reclamado não alegou outras preliminares, de forma 

que entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual 

passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 
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julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 330, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, afirmando que adquiriu uma 

passagem da empresa reclamada para embarque em Barra do Garças-MT 

destino Goiânia-GO, depois de Goiânia sentido Belém, onde buscaria sua 

filha menor impúbere, e retornaria fazendo o mesmo trajeto. Afirma que em 

decorrência do atraso da saída inicial chegou na cidade de Belém já no 

horário do retorno, motivo pelo qual não conseguiu sair para tomar banho, 

tendo que embarcar imediatamente. Aduz que no percurso, o ônibus 

apresentou falha mecânica deslocando-se para a garagem em Imperatriz 

do Maranhão, a fim de aguardar outro veículo que seria disponibilizado, o 

que ocasionou um atraso de quatro horas na viagem, fazendo com que o 

autor e sua filha chegassem na rodoviária de Goiânia as 01h:30min da 

madrugada, enquanto era para ter chegado às 21h30min e como estava 

os guichês fechados, teve que aguardar o amanhecer sem dormir e com 

fome. Assim, pleiteia ressarcimento moral pela falha na prestação do 

serviço. Em sua defesa, a empresa reclamada assevera que ocorreu 

falha mecânica no veículo, no entanto cumpriu devidamente com o trajeto, 

deixando os passageiros no local contratado. Alega que o atraso na 

viagem não superou três horas, de modo que não há que se falar em 

danos morais. Pugna pela improcedência da inicial. Inicialmente, diante da 

patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada 

apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

conforme artigo 373, II do CDC. Pois bem, resta evidente a falha na 

prestação do serviço da reclamada, sendo certo que não apresentou 

provas suficientes para comprovar que o atraso na viagem ocorreu por 

curto período ou ainda que prestou auxílio aos passageiros, como 

alimentação, por exemplo. Assim, forçoso reconhecer os pedidos iniciais, 

e reconhecer o abalo moral experimentado pelo autor. 2.2.2. DANOS 

MORAIS O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Com efeito, as empresas de transporte tem responsabilidade 

objetiva por problemas mecânicos em seus veículos, neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. 

ATRASO EM VIAGEM INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DO TRANSPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA 

MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. 

PRECEDENTE. O descumprimento do contrato de transporte ou falha na 

prestação do serviço contratado dá ensejo ao dever de indenizar o dano 

moral causado ao passageiro. Responsabilidade objetiva do transportador. 

Art. 14 do CDC. A quantificação pecuniária a título de dano moral deve 

corresponder à justa reparação da vítima, além de chancelar o infrator 

com desembolso financeiro pedagógico/punitivo, para que se sinta 

desestimulado a reiterar práticas lesivas, sem perder de vista a 

moderação e a proporcionalidade do quantum a ser fixado para não 

fomentar o enriquecimento injustificado. Mantida a Indenização fixada na 

sentença. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70076265586 RS, 

Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 21/02/2018, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/02/2018) 

Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal 

artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. É certo que além do atraso na viagem sofrido pelo autor, 

teve que aguardar o dia amanhecer para comprar passagem a fim de 

continuar seu trajeto, desse modo resta evidente o transtorno vivenciado 

pelo promovente. Destaco que, ao contrário do asseverado na 

contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte 

reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva 

reparação, para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço 

que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos 

princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 474, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a Reclamada 

EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA a pagar a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados à 

Reclamante RONIMAR DA SILVA OLIVEIRA, e por se tratar de obrigação 

contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

DETERMINO a exclusão do polo ativo JORDANA CARVALHO OLIVEIRA, 

diante da sua ilegitimidade. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001628-51.2019.8.11.0004 Promovente: PEDRO HENRIQUE DA 

SILVA RAMOS Promovido: FABIO FERREIRA DE PAULA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES – REVELIA Decreto a 

revelia da parte promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do 

NCPC, pois apesar de devidamente citada, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero 

que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial 

serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C PERDAS E DANOS, onde afirma que contratou os serviços 

do reclamado para conserto de um automóvel, e a forma de pagamento em 

60,90 e 120 dias. Afirma que a entrega do veículo consertado deveria 

ocorrer em 40 dias, e como não ocorreu não efetuou o pagamento das 
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parcelas, sendo indevida a negativação discutida neste processo. 

Assevera que como necessita do veículo, que se trata de um caminhão, 

pleiteia o ressarcimento de lucros cessantes além dos danos morais pelo 

abalo sofrido. Em que pese as alegações do autor, analisando o conteúdo 

probatório, verifica-se a inexistência de provas quanto a não entrega do 

caminhão no prazo determinado, inclusive as conversas que descreve na 

inicial são provas inaptas, onde caberia ao autor ter apresentado ao 

menos o print da conversa, o que não o fez. Assim, o único elemento 

constantes dos autos é a confirmação do vínculo entre as partes e a 

ausência de pagamento por parte do autor, conforme própria alegações. 

Ainda, importante ressaltar que o descumprimento do prazo da entrega do 

serviço, não autoriza o demandante a não pagar o valor acordado, onde 

poderia utilizar-se dos meios judiciais para buscar seu direito. Com isso, a 

inserção da negativação objeto de discussão neste processo, tem-se 

devida. Da mesma forma, não merece procedência o pedido de lucros 

cessantes, primeiro pois não restou provado a ausência de entrega do 

produto, e segundo porque não restou provado qualquer quantia que o 

autor lucra por mês, ou que deixou de lucrar. Do mesmo modo, não há que 

se falar em danos morais. Certo que conforme sustenta velho brocardo 

latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio 

quasi non allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas 

alegações. A jurisprudência é uníssona neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE 

PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO 

AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da 

prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso 

I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar 

é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou 

alegar e não provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et 

allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a 

responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - 

AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (Grifei). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO 

INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato 

é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela 

o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - Assim, 

não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação 

contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo 

em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG 

- AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Com 

efeito, merece improcedência do pedido inicial. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Revogo a liminar 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002086-68.2019.8.11.0004 Promovente: ADENILDA RODRIGUES 

DE SOUSA Promovido: VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL, alegando que contratou os 

serviços do reclamado como advogado para ingressar com uma ação em 

desfavor da Saneago em Aragarças-GO em razão da falta de água. 

Afirma que o advogado que foi até a residência da autora para oferecer 

seus serviços. Aduz que quando teve a audiência de conciliação não foi 

avisada, de modo que no ato, os demais autores que compareceram 

efetuaram o acordo da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). Afirma que 

deveria o reclamado ter se dirigido a sua residência assim como para 

oferecer seus serviços, de modo que pleiteia danos morais e materiais. Em 

sua defesa, o Reclamado apresentou aos autos print do extrato telefônico 

que comprova a tentativa de contato com a autora e ainda de conversa 

realizada com pessoa no facebook, a fim de buscar contato com autora, 

que restou infrutífero. Alega que o meio de contato deixado pela autora foi 

o telefone, onde caberia ter avisado sobre a mudança de número, que não 

o fez. Pois bem, analisando detidamente os documentos constantes no 

processo, resta evidente que a autora deu causa a situação quando não 

informou ao seu advogado a mudança do seu número de telefone, 

restando provado pelo documento anexado pelo reclamado a tentativa de 

informar a autora sobre a audiência. Assim, ainda que a forma inicial de 

contratação tenha ocorrido na residência da autora, pelo contrato de 

honorários observa-se que o único meio de contato descrito é o número 

de telefone, restando evidente a culpa exclusiva da autora. Além disso, o 

fato da autora ter faltado a audiência não demonstra nenhum prejuízo 

processual, tendo em vista a possibilidade de ingresso novamente da 

ação, o que de fato foi realizado, conforme documento apresentado na 

contestação. Assim, os pedidos iniciais não podem ser acolhidos, tendo 

em vista que o reclamado demonstrou que não agiu com negligência. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Autos nº 1002362-02.2019.8.11.0004 Promovente: ELENI ALVES DE 

OLIVEIRA Promovido: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado aduziu preliminar de 

falta de interesse de agir e ausência da pretensão resistida por ausência 

de requerimento administrativo, o que merece REJEIÇÃO, diante da 

ausência de obrigatoriedade da busca pela solução de forma 

administrativa anterior a demanda judicial. Assim, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante 

a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA C/C DANOS MORAIS, afirmando que 

recebeu um cartão de crédito sem solicitação e que jamais desbloqueou. 

Afirma que indevidamente começou a receber cobranças de encargos 

rotativos e cobrança da empresa SKY o que são totalmente indevidas, 

visto que o cartão nunca foi utilizado, inclusive não possui nenhum 

contrato com a referida empresa. Em sua defesa, o Banco reclamado 

impugna de forma genérica as alegações da autora, aduzindo que a 

situação não é capaz de ensejar abalo moral. Pugna pela improcedência 

da inicial. Foi deferida liminar determinando que o Banco suspende-se as 

cobranças discutidas, e fixando como multa inibitória o valor de R$200,00 

(duzentos reais) por cada cobrança praticada. No ID 27935204, a 

reclamante informa que o Banco promoveu nova cobrança em seu 

desfavor, descumprindo a liminar, e afirma que seu nome continua 

negativado, buscando a aplicação da multa cominatória. Pois bem, quanto 

aos fatos apresentados na inicial, verifica-se que o Reclamado não 

comprova o desbloqueio/utilização do cartão pela autora, de modo que 

resta evidente que mesmo sem ter desbloqueado o cartão recebeu 

cobranças indevidas, que não foram realizadas. Assim, devido o 

ressarcimento pelo abalo moral sofrido em virtude da falha na prestação 

do serviço. Em que pese a autora manifestar posteriormente no processo, 

informando que seu nome continua negativado, não apresentou na inicial e 

tampouco no transcorrer dos autos qualquer comprovação de 

negativação do seu nome, sendo certo que o documento apresentado no 

ID 27935213, comprova a realização de apenas uma cobrança em seu 

desfavor, devendo ser aplicado a multa de R$200,00 (duzentos reais), 

considerando o ato de descumprimento da liminar pelo Banco. 3.2 DANOS 

MORAIS É pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende 

de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Verifico que o 

fato do autor ser cobrado indevidamente por serviços não contratados, 

caracteriza o direito de reparação por danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO 

CLONADO POR TERCEIROS - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ARTIGO 14, DO CDC – DANO MORAL 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DENTRO DOS 

PATAMARES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Configurada a falha na prestação do serviço realizado pela 

requerida, consistente na sua negligência ao não verificar a existência de 

fraude no cartão de crédito da autora, impõe-se o dever de indenizar, 

porquanto além da apelante ter pago a dívida contraída por terceiro, foi 

vítima de sucessivas cobranças indevidas. Para a fixação do quantum da 

indenização pelo dano moral causado, o julgador deve aproximar-se 

criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e 

do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atendendo sempre ao 

princípio da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MS - AC: 

08008935920188120052 MS 0800893-59.2018.8.12.0052, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 11/09/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/09/2019) (Grifei) Desse modo, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pelo Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no 

sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em 

conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço para: a) CONDENAR a 

parte Reclamada BANCO BRADESCO S/A a pagar a quantia de 

R$7.000,00 (sete mil reais) a titulo de indenização por danos morais a 

Reclamante ELENI ALVES DE OLIVEIRA, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Considerando o ato de 

descumprimento da liminar, conforme ID 27935213, CONDENO a reclamada 

ao pagamento da quantia de R$200,00 (duzentos reais) em face da parte 

autora. Como consequência da presente sentença, DECLARO 

INEXISTENTE o vínculo entre as partes com relação ao cartão de crédito 

objeto da presente demanda e as cobranças aqui discutidas, tornando 

definitivo os efeitos da tutela. Fica a parte condenada ciente de que, após 

o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002329-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE IZAEL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002329-12.2019.8.11.0004 Polo Ativo: LUIZ HENRIQUE IZAEL 

FERREIRA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Assim, REJEITO a preliminar arguida, vez que não 

verificados os seus requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde afirma a parte autora que reside em uma chácara próxima 

ao município de General Carneiro-MT e que sofreu a interrupção de 

energia primeiramente dos dias 01/05/2019 (início do feriado) até os dias 

03/05/2019 e pela segunda vez dos dias 05/08/2019 retornando apenas 

em 06/08/2019. Relata que a interrupção do serviço ocasionou a perda de 

sua produção de leite e ainda lhe causou muita vergonha pois estava 

recebendo seus familiares em sua casa naquela data, razão pela qual 

requer a indenização pelos danos materiais e morais padecidos. Na 

contestação, a Reclamada alega que as alegações da parte autora não 

devem prosperar, pois não há comprovação de nenhuma de suas 

alegações. Aduz, que a interrupção, caso tenha ocorrido, aconteceu após 

o ponto de entrega, não podendo a ré ser responsabilizada. Pugnando 

pela improcedência da inicial. Pois bem. No caso sub judice verifico que 

muito embora a parte requerente afirme que tenha sofrido danos passiveis 

de indenização em decorrência da interrupção do serviço de energia, 

nota-se que não conseguiu comprovar nenhuma de suas alegações. 

Conforme se extrai dos autos, a parte autora somente acostou uma foto, a 

qual não é capaz de provar que o autor é produtor de leite ou que recebeu 

sua família no período alegado. Não obstante tratar-se de relação de 

consumo, não se mostra razoável pretender o autor eximir-se do ônus de 

demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, 

mesmo quando invertido o ônus da prova. Nestes termos, não se 

desincumbiu do ônus de provar a existência de fato constitutivos de seu 

direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que a foto acostada ao ID 25324495, já foi objeto de prova no 

processo de nº 1000125-92.2019.8.11.0004 - ID 17632618 – fls. 03, o que 

afasta definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, portanto, 

tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados 

na presente ação. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº 1001521-07.2019.8.11.0004 Promovente: FABRISA LOPES 

MIRANDA DA SILVA Promovido: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O promovido aduz em 

preliminar inépcia da inicial por ausência de documento comprobatório das 

alegações iniciais, o que merece REJEIÇÃO pois a autora apresenta 

documentos suficientes para análise do seu pedido. No ID 25735894 o 

reclamado apresentou embargos de declaração aduzindo que a decisão 

de tutela não fixou limite para a multa cominatória. Com efeito, entendo 

devido o argumento, tendo em vista a necessidade de razoabilidade na 

aplicação da multa, ao qual fixo o teto da multa em R$5.000,00 (cinco mil 

reais). 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma que descobriu 

uma restrição interna no Banco Reclamado oriunda de uma dívida do ano 

de 2007. Afirma que possuía uma conta no Banco HSBC no ano de 2005, 

como conta salário onde exercia profissão de menor aprendiz e que foi 

encerrada em 2006, sendo indevida a dívida em questão. Afirma que 

ocorreu a incorporação dos Bancos e por este motivo a cobrança 

encontra-se com o Banco reclamado, e que tal fato está impedindo de 

abrir qualquer conta ou cartão de crédito. Em sua defesa, o Banco 
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reclamado alega que a autora não comprova suas alegações, e que o 

Banco tem o arbítrio de fornecer ou não crédito aos seus clientes, 

pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, pelos documentos e 

áudio apresentado na inicial, verifica-se a existência da cobrança em 

desfavor da autora referente a uma dívida do ano de 2007. Com efeito, a 

autora demonstra que não possuía mais a conta, visto que efetuou o 

cancelamento da mesma em 2006. Além disso, ainda que a dívida discutida 

fosse legitima, o que não é o caso dos autos, estaria completamente 

prescrita, conforme dispõe Art. 206, §5º, I do Código Civil, sendo 

totalmente indevida a presente cobrança. Neste sentido: CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PRESCRIÇÃO 

DA COBRANÇA DA DÍVIDA. Quanto à prescrição, a dívida de contrato de 

financiamento amolda--se ao disposto no artigo 206, § 5º, I, do Código 

Civil. Ou seja, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de 

dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. (TRF-4 - 

AC: 50038634720174047108 RS 5003863-47.2017.4.04.7108, Relator: 

VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2019, TERCEIRA 

TURMA) (Grifei) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA 

COM RETIRADA DO NOME DO SERASA E SPC E DANOS MORAIS. 

PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. Nos 

termos do inciso I do § 5º do art. 206 do CCB, a cobrança de dívida 

decorrente de contrato de cartão de crédito prescreve em 05 (cinco) 

anos. O termo inicial da prescrição, nos contratos de cartão de crédito, 

cuja relação é continuada, é a data da rescisão, qual seja, última fatura 

impaga. No caso dos autos, considerando as datas da rescisão e 

ajuizamento da ação, verifica-se o implemento do prazo prescricional. 

Outrossim, muito embora os fatos discutidos nos presentes autos não 

justifiquem o reconhecimento do dever de indenizar, não há falar, como 

defende a parte ré, na exigibilidade do débito e na possibilidade de 

cobrança extrajudicial da dívida prescrita, porquanto se mostram indevidos 

os atos extrajudiciais praticados com o intuito de cobrar dívida inexigível. 

REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. Tendo havido decaimento de ambas 

as partes nos pedidos, restou configurada a sucumbência recíproca, 

razão pela qual se mantém a distribuição do ônus realizada na sentença. 

APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078127883, 

Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Altair 

de Lemos Junior, Julgado em 25/07/2018). (TJ-RS - AC: 70078127883 RS, 

Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 25/07/2018, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

30/07/2018) (Grifei) Assim, em que pese a impossibilidade de determinar a 

liberação de crédito para a autora, tendo em vista que cada instituição tem 

a discricionariedade para liberação de créditos para seus clientes, 

entendo devido a determinação da exclusão da referida cobrança, que 

parece ser o maior motivo das negativas de créditos para a autora. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve créditos negados em razão de suposta dívida nos 

cadastros internos do banco que se mostra indevida e além disso 

encontra-se prescrita. Neste interim, a reclamada não apresentou 

documento suficiente que comprove a legitimidade das cobranças, 

inclusive não mencionou a existência das cobranças, apesar da autora 

trazer os documentos que comprovem o suposto débito. É de se salientar 

que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade e 

severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, o 

Reclamado BANCO BRADESCO S/A a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito 

mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante FABRISA LOPES MIRANDA DA SILVA valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 

STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). B) DECLARO INEXISTENTE a dívida 

discutida neste processo, tornando definitivo os efeitos da tutela, com 

fixação do limite da multa em R$5.000,00 (cinco mil reais) Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000637-75.2019.8.11.0004 Promovente: LEONARDO ROVEDA 

DURAES Promovida: PEDRO PAULO DE BRITO BRINGHENTI Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, afirmando que, em resumo, na data 
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de 20.01.2019 emprestou seu veículo FIAT STRADA de cor prata ao seu 

irmão. Afirma que na mesma data, o reclamado foi vítima de furto de um 

Jet-Ski, que havia sido levado por um veículo com características 

semelhantes ao do autor. Aduz que quando seu irmão levou o veículo o 

reclamado que estava seguindo-o ligou para polícia. Afirma que os 

policiais entraram em sua residência, revistaram o veículo e o reclamado 

gritava apontando em direção à sua residência que roubaram seu Jet-Ski, 

estando várias pessoas curiosas observando a situação. Aduz que 

solicitou a visualização da filmagem que o reclamado possuía, observando 

a inexistência da placa do veículo, sendo levado até o local do furto para 

retirada de fotos onde os policiais questionaram aos transeuntes se 

reconheciam o autor. Afirma que em decorrência dessa situação 

constrangedora foi demitido do serviço que prestava para o hospital 

Medbarra. Assim, pela situação vivenciada pleiteia o ressarcimento moral. 

Em sua defesa, o reclamado assevera que não cometeu nenhuma atitude 

indevida, visto que após avistar o veículo suspeito de furtar seu Jet-Ski 

ligou para a polícia averiguar. Sendo que foram os policiais que levaram o 

autor para o local do furto. Assevera que se houve excesso dos policiais 

devem ser intentada ação em desfavor do Estado, pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem, analisando a situação fática 

apresentada no processo, evidente que o reclamado agiu de forma 

imprudente, pois sem nenhuma prova da autoria do delito do autor, 

causou-lhe grande constrangimento. Com efeito, é certo que não pode se 

negar de averiguar suspeita, no entanto deveria ter levado as filmagens 

para polícia, e informado o local que possuía um veículo semelhante 

deixando a cargo das investigações a verificação da situação. No entanto, 

a forma que os fatos se deram, demonstrou que o reclamado agiu como 

se tivesse resolvido a situação do crime vivenciado por si, causando 

grande constrangimento ao autor quando publicamente atribuiu-lhe uma 

conduta criminosa. E não resta dúvida que a situação narrada foi capaz 

de causar constrangimento ao autor, inclusive pela suspensão do 

emprego que possuía visto que a notícia chegou a conhecimento da 

empresa, conforme documento apresentado em anexo. Assim, resta 

evidente que a atitude do reclamado foi impensável, e capaz de causar 

prejuízo ao autor, tendo em vista a exposição que sofreu perante terceiros 

de ser acusado de furto indevidamente. É inegável que o ato praticado 

pelo reclamado revela grave imprudência, ou leviandade inescusável, pois 

apesar de ser legítimo o fato de noticiar às autoridades policiais a 

ocorrência de furto, agiu de forma temerária e abusiva, ao acusar 

expressamente o autor sem que tenha provas do ato praticado. Quanto ao 

abalo moral, a jurisprudência é uníssona neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL POR 

DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PROVA SUFICIENTE. QUANTUM. A prova 

carreada aos autos é farta a demonstrar que a ré ofertou denúncia 

caluniosa contra a autora, acusando-a de apropriação indevida de 

propriedade intelectual (plágio). A sentença proferida no processo criminal 

absolveu a ora demandante com fulcro no art. 386, I, do CPP (inexistência 

do fato). Dano moral configurado na hipótese, pois além de ser acusada 

injustamente, a autora sofreu inegável constrangimento no meio 

acadêmico, tendo sido violados os seus direitos da personalidade. 

Quantum fixado com razoabilidade, descabendo a redução pretendida. 

Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70080169865 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 27/03/2019, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) 

Assim, não demonstrado pelo reclamado que o autor realmente era o 

responsável pelo delito, resta claro o dever de indenizar. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR o Reclamado PEDRO 

PAULO DE BRITO BRINGHENTI a pagar à quantia de R$10.000,00 (dez mil 

reais) ao Reclamante LEONARDO ROVEDA DURAES, a título de danos 

morais, valor com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (Artigo 

404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC desde a publicação 

desta sentença (362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU ALBANO KASPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Maxsuel Valadão Andrade (REQUERIDO)

Valdivino Batista de Andrade (REQUERIDO)

RAPHAEL DE SOUSA ALVES TITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

MAXSUEL VALADAO ANDRADE OAB - MT17296/O (ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001507-57.2018.8.11.0004 Promovente: ROMEU ALBANO 

KASPER Promovido: RAPHAEL DE SOUSA ALVES TITO; 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA; VALDIVINO 

BATISTA DE ANDRADE e MAXSUEL VALADÃO ANDRADE Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O autor ingressou 

com AÇÃO DE COBRANÇA inicialmente em desfavor dos reclamados 

RAPHAEL DE SOUSA ALVES TITO e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL GAZIN LTDA, aduzindo que vendeu um veículo GM/VECTRA 

SEDAN ELITE, de ano 2008/2009, de placa JVH-8565, RENAVAN 

00979673933, pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), que seria 

pago com carta de crédito do consórcio, no entanto tal valor teria sido 

recebido por terceiro estranho a lide, afirmando ainda que o veículo 

encontra-se no seu nome recebendo as despesas de IPVA, licenciamento 

indevidamente. Na audiência de conciliação foi solicitado o ingresso no 

polo passivo de VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE e MAXSUEL 

VALADÃO ANDRADE, que foi deferido pelo Magistrado (ID 17016959). 

Pois bem, analisando os fatos, contatou-se que o autor já teria ingresso 

com AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL em desfavor de VALDIVINO na 

comarca de Nova Xavantina, autos nº 8010325-20.2016.8.11.0012, 

demonstrando que na verdade o negócio foi realizado somente com este 

último, conforme se comprova por contrato e nota promissórias 

constantes neste processo. Ainda, o referido processo teve julgado a 

procedência do pedido, no entanto, o veículo já teria sido vendido para o 

autor da presente ação, o reclamado RAPHAEL, que adquiriu o veículo de 

boa-fé, acreditando o autor que poderia alterar os fatos e ingressar 

diretamente contra este. No entanto, evidente que os reclamados 

RAPHAEL, CONSORCIO GAZIN e MAXSUEL são partes ilegítimas para a 

presente ação de cobrança, pois restou verificado que a venda do veículo 

foi em face do reclamado VALDIVINO, cabendo somente a este a presente 

ação. Porém, considerando que já existe ação em tramite em desfavor de 

VALDIVINO, caberá ao autor pleitear a conversão em perdas e danos, 

inclusive conforme já realizado no processo em tramite na comarca de 

Nova Xavantina-MT (ID 27648625). Assim, o presente processo merece 

ser julgado sem analise de mérito diante a ilegitimidade das partes e 

litispendência processual. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO, ex 
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officio, EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem julgamento de mérito, por 

ilegitimidade dos promovidos RAPHAEL DE SOUSA ALVES TITO; 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA e MAXSUEL 

VALADÃO ANDRADE, e por litispendência quanto ao promovido 

VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE. Revogo tutela eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001426-74.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELMA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRAO DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER FEITOSA DE OLIVEIRA OAB - MT29481 (ADVOGADO(A))

ELIZIA DELMONDES DE SOUSA OLIVEIRA OAB - GO37305 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001426-74.2019.8.11.0004 Promovente: WELMA ALVES DA 

SILVA Promovido: VIDRAO DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - ME Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A empresa 

reclamada alegou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que 

a autora não apresentou documentos suficientes que comprovem a 

cobrança indevida. REJEITO a preliminar arguida por ausência de 

fundamentação pertinente, pois evidente que a relação discutida ocorreu 

entre ambos os polos existentes no processo, de modo que se inexistente 

a cobrança indevida, caberá na análise do mérito processual. Assim, 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c DANOS 

MORAIS E MATERIAIS, onde a parte autora afirma, em resumo, que 

efetuou uma compra na empresa reclamada no valor de R$2.000,00 (dois 

mil reais). Assevera que o pagamento foi realizado em duas parcelas. 

Aduz que no momento da retirada do produto foi informada que calcularam 

errado e ainda havia uma diferença no valor de R$761,55 (setecentos e 

sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que a autora 

ficou impedida de retirar os produtos enquanto não efetuasse o 

pagamento do valor. Afirma que tal fato gerou atraso nos seus negócios e 

que merece receber a repetição do indébito e danos morais. Em sua 

defesa, a empresa afirma que o valor do serviço prestado foi a quantia de 

R$2.761,55 (dois mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e 

cinco centavos). Aduz que a autora apresentou um pedido inicial, na data 

de 28.05.2019 que somavam 20.67m², no valor de R$2.248,40, e que 

posteriormente na data de 03.06.2019, acrescentou mais 2,21m², o que 

totalizou a quantia de R$2.780,67 (dois mil, setecentos e oitenta reais e 

sessenta e sete centavos), e considerando que possuía um crédito na 

empresa, recebeu o desconto para o valor aduzido na inicial. Pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, verifica-se que a parte autora não apresenta nenhuma prova da 

cobrança indevida, de modo que pelo pedido de venda, consta o valor 

discutido, e tal documento foi dado ciência pela autora conforme se 

observa no ID nº. 22227709 - Pág. 5. Na inicial, a parte autora apenas 

apresentou prints da conversa que demonstram o pagamento, e na 

contestação o reclamado apresentou documentos suficientes que 

demonstram a cobrança devida. Assim, não há que se falar em repetição 

de indébito ou danos morais. Certo que conforme sustenta velho brocardo 

latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio 

quasi non allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas 

alegações. A jurisprudência é uníssona neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE 

PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO 

AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da 

prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso 

I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar 

é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou 

alegar e não provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et 

allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a 

responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - 

AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (Grifei). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO 

INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato 

é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela 

o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - Assim, 

não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação 

contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo 

em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG 

- AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Assim, 

merece improcedência do pedido inicial. 3. DO PEDIDO CONTRAPOSTO O 

reclamado pleiteia o recebimento do dobro do pedido inicial, em razão do 

valor cobrado indevidamente, e ainda ressarcimento das despesas com 

advogado e deslocamento, visto que reside na comarca de Goiânia-GO. 

Entendo que não merece ser acolhido o pedido, visto que não 

demonstrado elementos caracterizadores do abalo, da mesma forma, a 

ação por se inferior à vinte salários não era obrigatório a atuação de 

advogado, não podendo a outra parte ser responsabilizada pelos gastos 

em questão. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que a autora omitiu 

na sua inicial fatos relevantes que demonstravam que a cobrança era 

legitima. Assim, ingressando a parte autora com ação de indenização 

sabendo que a dívida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Neste 

sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE 

NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – 

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE 

OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE 

APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que 

autor livre e conscientemente contratou com a instituição financeira, a 

obtenção de empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito 

respectivo, correta a sentença que declarou a validade da contratação, 

objeto da demanda. II- Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos 

e valeu-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente 

indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, 

trata-se de lide manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter 

lucro fácil, movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. 

(TJ-MS - AC: 08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, 

Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 
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09/07/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). 

Desse modo, é indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na 

medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), 

comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL e do pedido 

contraposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte 

autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, 

onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em 

favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da 

parte contrária e 10% referente as custas processuais. Revogo tutela 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000479-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE SCIASCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE RODRIGUES FERREIRA FILHO 53506332104 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000479-88.2017.8.11.0004 Promovente: DIANE SCIASCIA 

Promovido: DONIZETE RODRIGUES FERREIRA FILHO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. O executado apresentou exceção de pré-executividade, 

aduzindo que excesso na execução, visto que não há que se falar em 

cobrança de multa pois efetuou o cumprimento da liminar no prazo 

determinado. Alega que o cálculo dos juros e correção está equivocado e 

ainda que deve a parte autora devolver o produto sob pena de 

enriquecimento indevido. O exequente alega que a petição apresentada é 

incabível no Juizado Especial, pugnando pela improcedência da exceção. 

É o resumo dos fatos. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1 EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE Como cediço, a exceção de pré-executividade 

consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento 

do magistrado, nos próprios autos da execução, independentemente de 

penhora, embargos ou impugnação, matérias de ordem pública suscetíveis 

de serem apreciadas de ofício, e que não demandem dilação probatória. 

Inicialmente, ressalta-se que a exceção de pré-executividade, criação 

doutrinária e admitida pela jurisprudência, é incidente defensivo. Sendo 

assim, apesar da lei prever os embargos e a impugnação, como formas de 

o devedor apresentar suas defesas, pode-se afirmar que nosso sistema 

processual recepciona o reconhecimento de referida objeção. Na esteira 

desse raciocínio, insta observar que somente serão arguidas, em sede de 

exceção de pré-executividade, as matérias que podem e devem ser 

conhecidas de ofício pelo juiz, bem como aquelas que dispensam qualquer 

dilação probatória para sua demonstração. Desta feita, conclui-se que 

para as matérias que necessitam de comprovação, através de qualquer 

meio de prova, mister se faz a oposição dos respectivos embargos do 

devedor ou de impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, 

por analogia, a lição de Humberto Theodoro Jr.: "(...) está assente na 

doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da 

exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou 

depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre 

que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às 

condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. O que se 

reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la 

sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver 

necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de 

pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à 

análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do 

procedimento regular dos embargos." (In Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 285). Perscrutando os autos, 

verifica-se que a exceção merece parcial acolhimento. Conforme se 

verifica no ID 9458421, que o reclamado efetuou o pagamento parcial da 

determinação liminar, sendo evidente que a cobrança da multa é devida. 

Ainda, não há que se falar em abatimento do valor depositado pelo 

executado a título de tutela liminar, inclusive porque o valor atualizado 

após o pagamento já pertence ao exequente, e ainda na sentença 

condenatória já foi abatido o valor a título de danos materiais. Desse modo, 

verifica-se que a presente execução não possui nenhum equivoco quanto 

ao valor, sendo todos devidos e atualizados da forma correta. Por fim, 

entendo devido a determinação de devolução do produto pela parte 

autora, evitando o enriquecimento indevido. Dada essas considerações, 

merece parcial procedência a presente exceção. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, CONHEÇO da presente exceção de pré-executividade e 

SUGIRO PARCIAL PROCEDÊNCIA para: a) DETERMINAR que a parte 

executada RETIRE o produto discutido neste processo, na residência da 

parte autora no prazo de 20 (vinte) dias, sendo que superados esse 

prazo, não há mais como reclamar qualquer direito sobre o produto. b) 

SUGIRO improcedência quanto aos pedidos de excesso à execução. c) 

Intime-se o exequente para dar prosseguimento à execução requerendo o 

que entender de direito. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AIRAM SOLRAC PEREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA DE JESUS SILVA OAB - MT26493/O (ADVOGADO(A))

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA (REQUERIDO)

M & S TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA MOYSES SODRE SANTORO OAB - SP148948 (ADVOGADO(A))

PEDRO MAURILIO SELLA OAB - SP0039582A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000958-13.2019.8.11.0004 Promovente: AIRAM SOLRAC 

PEREIRA MARQUES Promovido: MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS 

LTDA/ M & S TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A empresa MS 

Transporte, alega ilegitimidade quanto ao defeito apresentado no veículo, o 

que entendo devido, sendo certo que cada empresa deverá responder 

pelo prejuízo ao qual teve participação, de modo que tal analise será 

realizada no mérito. Assim, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 
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DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, alegando, em 

resumo, que através do website de leilões da primeira Reclamada adquiriu 

um veículo no valor do lance de R$ 14.078,90 (quatorze mil reais e setenta 

e oito centavos e noventa centavos) em 17.12.2018. Afirma que na data 

de 19.12.2018, contratou os serviços de frete da segunda promovida, que 

apesar de empresa terceirizada era cotada pela primeira reclamada, e tal 

serviço totalizou a quantia de R$1.679,00 (um mil, seiscentos e setenta e 

nove reais) com previsão de entrega na cidade de Goiânia em até doze 

dias da assinatura do termo. Afirma que foram vários adiamentos para 

retirada do veículo no pátio do DETRAN-ES, onde alegava que o endereço 

estava incorreto. Assevera que o veículo foi entregue somente em 

março/2019 na cidade de Barra do Garças, em razão da mora da segunda 

promovida, no entanto, teve prejuízo material na quantia de R$6.000,00 

(seis mil reais) pela demora. Afirma ainda que o veículo adquirido tinha a 

descrição de “conservado”, sendo certo que constatou vicio de difícil 

reparação que poderá custar até R$12.000,00 (doze mil reais) para 

conserto, de modo que evidente a atitude indevida da primeira reclamada 

que não mencionou o defeito do automóvel. Em sua defesa, a empresa 

MAISATIVO, alega que não tem relação com a demora na entrega do 

veículo realizado com a segunda promovida. Aduz que no leilão os bens 

são vendidos no estado em que se encontram, sendo certo que cabia ao 

autor deslocar-se até o local para fazer as averiguações da situação do 

veículo, pois não se trata de compra online e sim, de arrematação em leilão 

de negócio jurídico regulado por lei. Por fim, assevera que apenas cede a 

plataforma online, cabendo a responsabilização de eventuais danos a 

empresa vendedora, que no caso seria o DETRAN/ES. A empresa MS 

TRANSPORTE em sua contestação alega que o prazo de 12 dias deveria 

ser contado da liberação do veículo pela primeira reclamada, que todas as 

vezes que tentou retirar o veículo estava com o endereço incorreto. 

Assevera ainda que a procuração imprescindível para o transporte do 

veículo foi enviado pelo autor somente em 29.01.2019, de modo que 

evidente que não teve responsabilidade na demora da entrega, alegando 

ainda que o fato do autor alterar o endereço de entrega ocasionou mais 

três dias de atraso. Pois bem. Analisando detidamente os documentos 

apresentados no processo, verifica-se que no ID 199960007- pág 1, o 

autor emitiu a autorização para retirada do veículo em 29/01/2019, que foi 

recebido pela ré em meados de fevereiro, conforme aviso de recebimento 

(AR) anexado. Ainda, observa-se que o veículo foi liberado do 

DETRAN-ES somente em 25/02/2019, não tendo o autor demonstrado 

nenhuma causa que pudesse imputar a responsabilidade pelas 

reclamadas, apenas demonstrando ser tramites burocráticos. Com efeito, 

a saída do veículo em 25.02.2019 do DETRAN/ES e o recebimento dele em 

março, não demonstra nenhum atraso suficiente para caracterizar danos 

morais, do mesmo modo não demonstrou o prejuízo financeiro quanto a 

necessidade de utilização do veículo para seu serviço, assim, o pedido de 

danos materiais pela demora na entrega não pode ser acolhido. Quanto ao 

defeito verificado no produto, evidente que a primeira reclamada não pode 

ser responsabilizada pois o autor não efetuou a devida vistoria antes de 

adquirir o produto, devendo arcar com qualquer prejuízo, conforme itens 

2.2. e 2.3 do edital de leilão. Certo que conforme sustenta velho brocardo 

latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio 

quasi non allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas 

alegações. A jurisprudência é uníssona neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE 

PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO 

AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da 

prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso 

I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar 

é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou 

alegar e não provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et 

allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a 

responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - 

AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (Grifei). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO 

INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato 

é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela 

o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - Assim, 

não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação 

contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo 

em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG 

- AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Com 

efeito, a situação apresentada no processo, não demonstra a culpa da 

reclamada, existindo evidente participação do autor, tanto na demora do 

veículo, considerando a data de envio do documento de autorização, 

quanto pelo defeito, visto que não realizou a vistoria devida no automóvel 

antes da aquisição. Assim, merece improcedência o pedido inicial. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELDIMA VICUNA DUARTE SILVA SIFUENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wilton Cerpa (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001768-85.2019.8.11.0004 Promovente: TELDIMA VICUNA 

DUARTE SILVA SIFUENTE Promovido: WILTON CERPA . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). A parte autora 

ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde em resumo 

aduz que foram emitidos cheques de forma indevida, descontando altos 

valores da sua conta bancária. Afirma que em algumas da procura ao 

Banco para resolver a situação, conversou com o reclamado, que é 

funcionário do banco, e este realizou grosserias e ofensas em seu 

desfavor, insinuando e fazendo acusações acerca de fraudes na sua 

conta. Com isso, afirma que registrou um boletim de ocorrência em 

desfavor do reclamado, e que posteriormente foi realizado acordo entre o 

Banco para devolução do valor descontado indevidamente. Assim, pleiteia 

ressarcimento moral pelo constrangimento vivenciado. Pois bem. Em que 

pese as alegações da parte autora, o reclamado é manifestamente 

ilegítimo para responder a presente ação, pois suas atitudes, como afirma 

a autora, foram realizadas dentro da instituição bancária. Assim, cabe ao 

Banco da Caixa Econômica Federal a responsabilização por atitudes 

perpetradas por seus funcionários dentro do estabelecimento, conforme 

responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal: Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ainda, 

colaciono jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO 

CONSUMIDOR E PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA 

REJEITADA. MÉRITO. ATO ILÍCITO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO DO 

BANCO RÉU NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 

EFETUADO SEM A AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. INCIDÊNCIA DA 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, § 3º, DO CDC). INSTITUIÇÃO 
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FINANCEIRA QUE RESPONDE PELO EVENTO DANOSO, SENDO 

RESGUARDADO, NO ENTANTO, O SEU DIREITO DE REGRESSO CONTRA 

O CAUSADOR DO ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO 

DESPROVIDO. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - 

Argui o Apelante a preliminar de nulidade da sentença, por estar a decisão 

de piso desprovida de fundamentação jurídica. No entanto, tenho que 

razão alguma lhe assiste, porquanto o Julgador primevo apreciou o pedido 

inicial e expôs as razões do seu deferimento, não sendo obrigado a 

analisar todas as teses apresentadas pela parte, quando existe 

argumento que por si só é hábil para formar a sua convicção. Preliminar 

rejeitada. No mérito, cuida-se de Apelação interposta pelo Banco 

Bradesco contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na 

Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Bancário, para condenar o 

Réu no pagamento ao Autor da quantia equivalente a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), acrescida de juros e correção monetária. Na hipótese, restou 

comprovado nos autos que o Autor possui o direito de ver declarada a 

nulidade do empréstimo bancário, porquanto tal negócio foi efetuado por 

funcionário da Instituição Financeira em comento, sem a autorização do 

correntista, ora Apelado. Em que pese ter o empréstimo bancário sido feito 

pelo ex-gerente do Banco Bradesco, no caso, a responsabilidade recai 

sobre a Instituição Financeira/Ré, em razão da incidência da 

responsabilidade objetiva. Em verdade, no caso, incumbia à Ré o ônus de 

provar a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do 

direito do Autor (art. 333, II, do CPC) ou a ocorrência de qualquer das 

hipóteses excludentes de sua responsabilidade, mas como assim não 

agiu, a ela é imposta a obrigação de responder pelo episódio ocorrido. No 

caso, como a responsabilidade incidente é objetiva, responde o Banco por 

ato cometido por seu funcionário, resguardado, obviamente, o seu direito 

de regresso contra o causador do evento ilícito (art. 934, do CC). 

Sentença mantida. Apelo desprovido. (Classe: Apelação,Número do 

Processo: 0001503-70.2008.8.05.0225, Relator (a): Gesivaldo Nascimento 

Britto, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 11/09/2015 ) (TJ-BA - APL: 

00015037020088050225, Relator: Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2015)o Código Civil. (Grife) Desse 

modo, o presente processo merece ser extinto, ex officio, pela 

ilegitimidade passiva. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, VI, em 

razão da ilegitimidade passiva. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON MIGUEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ESCOBAR OAB - MT19364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA OAB - MT25845/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA OAB - GO28339 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001137-78.2018.8.11.0004 Promovente: ELITON MIGUEL LOPES 

Promovido: VIACAO XAVANTE LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A empresa reclamada alegou 

ilegitimidade passiva, aduzindo que não tem responsabilidade com atos 

praticados pela empresa Rápido Chapadense. REJEITO a preliminar 

discutida, pois o reclamado não apresentou documentação capaz de 

comprovar que não tem ligação comercial ou jurídica entre as empresas, 

inclusive o carimbo de saída do ônibus (ID 14716587) consta que se trata 

da empresa Viação Xavante, sendo portanto, legitima. Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, sendo realizada audiência de 

instrução, com oitiva do depoimento pessoal do autor e um informante. A 

parte autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS, suscitando 

que adquiriu um bilhete de passagem na empresa reclamada, com saída de 

Primavera do Leste e destino a Barra do Garças-MT, sendo emitido bilhete 

em nome da Viação Rápido Chapadense com horário de saída as 09 

horas. Afirma que chegou na rodoviária as 08h50min e o ônibus já havia 

saído, sendo que a atendente foi grosseira, aduzindo que não poderia 

fazer nada que a culpa era do autor. Aduz que foi obrigado a adquirir 

outro bilhete e que o rapaz que foi leva-lo na rodoviária presenciou toda 

conversa e pode confirmar a grosseria da atendente. A empresa 

reclamada na preliminar alegou ilegitimidade passiva, sendo analisado em 

tópico próprio e no mérito afirma que entrou em contato com a empresa 

Rápido Chapadense e foi obtido documento que comprova que o ônibus 

saiu no horário previsto. Assim, pleiteia a improcedência da inicial. Na 

audiência de instrução, o autor afirmou que ao chegar na rodoviária as 

08h50min o ônibus tinha acabado de sair conforme alegação da 

atendente. Desse modo, deslocou-se atrás do do ônibus na tentativa de 

localiza-lo e não obtendo êxito, retornou ao guichê solicitando nova 

passagem ou reembolso, onde foi informado que somente seria possível 

no dia seguinte, de modo que adquiriu outra passagem da viação Xavante 

para as dez horas da manhã. Questionado por quanto período 

permaneceu na rodoviária até adquirir nova passagem, afirmou não ser 

mais de alguns minutos, visto que a próxima passagem era as 10h da 

manhã. O informante, também ouvido em audiência, afirmou os fatos 

narrados pelo autor. Pois bem. Em que pese as alegações do promovente, 

pela documento apresentado pela empresa reclamada, verifica-se que o 

carimbo consta que a saída do ônibus ocorreu as 09h, portanto no horário 

devido. Ainda, verifica-se que a outra passagem foi adquirida as 

10h51min, sendo que a saída do ônibus estava prevista para as 11h30min 

do mesmo dia, ou seja, duas horas e meia depois da perda do ônibus, e o 

fato do autor alegar que permaneceu por poucos minutos até adquirir nova 

passagem, não se comprova pelos documentos que demonstram a 

diferença de quase duas horas para a aquisição de nova passagem. 

Desse modo, caberia ao autor comprovar a falha na prestação de serviço, 

sob pena de adentrarmos na prova negativa, que não é permitida. Com 

efeito, o autor não apresentou aos autos provas suficientes da sua 

alegação, devendo ser considerado que não chegou ao local no prazo 

determinado, o que objetivou a perda do embarque. Ainda, os demais fatos 

não foram comprovados. Certo que conforme sustenta velho brocardo 

latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio 

quasi non allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas 

alegações. A jurisprudência é uníssona neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE 

PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO 

AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da 

prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso 

I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar 

é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou 

alegar e não provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et 

allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a 

responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - 

AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (Grifei). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO 

INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato 
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é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela 

o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - Assim, 

não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação 

contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo 

em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG 

- AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Dessa 

forma, entendo que os pedidos não podem ser acolhidos diante da 

ausência de prova constitutiva (art. 373, I). 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDAINA IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

ARIOVALDO NUNES (REQUERIDO)

ROGÉRIO ASSUNÇÃO NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001790-46.2019.8.11.0004 Promovente: RAIMUNDO FERREIRA 

LIMA Promovido: INDAINA IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – 

ME/ ARIOVALDO NUNES/ ROGÉRIO ASSUNÇÃO NUNES Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Decreto a revelia do 

promovido ARIOVALDO NUNES, pois apesar de devidamente citado, não 

compareceu na audiência de conciliação. No entanto, ressalto que os 

efeitos são relativos, cabendo ao promovente a comprovação de suas 

alegações. Os reclamados alegaram preliminar de ilegitimidade passiva, 

aduzindo que o cheque mencionado pelo autor não se trata do cheque da 

negociação descrita, de modo que as partes são ilegítimas para figurar no 

polo passivo. REJEITO a preliminar, pois se confirmado o vínculo entre as 

partes através do cheque da pessoa mencionada, deve a análise da 

situação adentrar o mérito fático. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA, 

alegando que vendeu um caminhão para a empresa promovida, 

representada pelos reclamados no valor de R$110.000,00 (cento e dez mil 

reais), e a quantia de R$30.000,00 foram pagos com cheques à vista e pré 

datados dos seus clientes, e o restante foi quitada uma dívida que o autor 

possuía no Banco do Bradesco. Afirma que o cheque emitido por 

Fernando Araújo Nogueira, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) foi 

devolvido pelas alíneas 11 e 12, e após entrar em contato com os réus, 

solicitaram que pegassem outro cheque com o emitente com valor 

atualizado, recebendo o cheque no valor de R$10.500,00 (dez mil e 

quinhentos reais) nº 900145, que também restou devolvido por ausência 

de fundos, assim, ingressou com a presente ação. Em sua defesa, os 

promovidos asseveram que o negócio realizado com o autor constava o 

cheque nº 900068 no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), que foi 

devidamente pago, desconhecendo a dívida em discussão neste 

processo, e pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem. Verifica-se 

que a relação comercial entre as partes resta devidamente comprovada 

por suas alegações e documentos anexados. Com efeito, verifica-se que 

o cheque nº 900068, apesar da alegação do reclamado, não foi quitado, 

conforme se demonstra pelo extrato bancário apresentado pela parte 

autora, desse modo, existe verossimilhança nas alegações de que a 

autora recebeu outro cheque com valor atualizado para recebimento da 

dívida, que também não foi recebido. Assim, demonstrado a CAUSA 

DEBENDI da relação entre as partes, a presente ação de cobrança merece 

procedência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, solidariamente, os 

Reclamados INDAINA IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – ME; 

ARIOVALDO NUNES e ROGÉRIO ASSUNÇÃO NUNES a pagar à quantia de 

R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) a título de dano material ao 

Reclamante RAIMUNDO FERREIRA LIMA, e por se tratar de obrigação 

contratual, juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e (corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo 

prejuízo (Súmula 43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEILIENY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000459-97.2017.8.11.0004 Promovente: NEILIENY PEREIRA DA 

SILVA Promovido: ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 
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Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou 

RECLAMAÇÃO, alegando que contratou em 14.12.2016, os serviços do 

reclamado para execução das etapas da construção de uma residência 

na modalidade do programa Minha Casa, Minha Vida. Afirma que pagou a 

quantia de R$400,00 (quatrocentos reais), no entanto o reclamado não 

executou nenhuma das etapas, pugnando pela devolução do valor pago, 

danos morais e cobrança da multa prevista no contrato. Em contestação, o 

reclamado alegou que a autora que desistiu do processo, de modo que a 

mesma que deu causa a quebra contratual. Afirma que os trâmites para 

regularização da documentação demanda prazo, de modo que enquanto o 

projeto ainda estava sendo confeccionado, a autora estava atropelando 

os procedimento, e ainda difamando o reclamado, e ainda que a CAIXA 

estava com os serviços do programa suspenso o que atrasou um pouco 

mais o início da obra. Assevera que gastou R$1.427,00 (um mil, 

quatrocentos e vinte e sete reais), de modo que teve que pagar boa parte 

às suas expensas, e ainda o valor de R$400,00 (quatrocentos) não se 

aproxima do valor devido do contrato que era R$90.000,00 (noventa mil 

reais). Pleiteia em pedido contraposto, a diferença dos valores gastos com 

a promovente, danos morais e multa em seu favor. Pois bem, analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a desistência do contrato 

originou-se da parte autora, em razão do não interesse em esperar o 

prazo para início das obras, visto que o reclamado não estipulou prazo 

final para início da obra. Com efeito, pelas conversas de WhatsApp 

apresentada, verifica-se que ambas as partes se tratavam 

reciprocamente com arrogância, de modo que evidente o desacordo 

comercial por ambas desde o início das tratativas, assim entendo que não 

há que se falar em danos morais. Quanto ao pedido da parte autora para 

devolução dos R$400,00 (quatrocentos reais), não deve ser acolhido, pois 

o reclamado apresenta documento que efetuou o gasto de R$1.427,00 

(mil, quatrocentos e vinte e sete reais) com o projeto da residência da 

autora, que pela conversas, a autora tinha conhecimento dos gastos, 

assim, entendo devido a restituição em face do promovido quanto aos 

danos materiais sofridos. Ainda, no que tange a cobrança de multa pela 

desistência, considerando que a obra não tinha sido iniciada, estando o 

processo apenas nos trâmites burocráticos, entendo que não há que se 

falar em cobrança de multa, seja em favor da autora, ou do promovido. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. a) SUGIRO a procedência do pedido 

contraposto de dano material, para CONDENAR, a promovente ao 

pagamento da quantia de R$1.027,00 (um mil e vinte e sete reais) em favor 

do reclamado, e por se tratar de obrigação contratual, juros moratórios de 

1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e (corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) 

Sugiro improcedência dos pedido contraposto de aplicação da multa. Fica 

a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 8012309-63.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNE COSTA E SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES MORBECK (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012309-63.2016.8.11.0004 Promovente: MARIANNE COSTA E 

SILVA Promovida: MARIA ALVES MORBECK Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A embargada alega 

intempestividade dos embargos, aduzindo que tem o prazo de 05 (cinco) 

dias após adjudicação, e que a adjudicação ocorreu em 04.10.2012, não 

podendo após mais de três anos alegar apresentar embargos. Preliminar 

que REJEITO, pois apesar de intempestiva possui elementos suficientes de 

possível constrição indevida. 2.2.MERITO Trata-se de EMBARGOS DE 

TERCEIRO manejado por MARIANNE COSTA E SILVA, alegando que teve 

seu veículo FIAT SIENA EL FLEX, PLACA NKT-2776, CHASSI 

9BD172020LA3531411, RENAVAM 169266354, penhorado indevidamente, 

vez que a discussão da execução existe entre a reclamada e os pais da 

autora, e que estava de licença maternidade na casa do seus genitores, 

quando o oficial dirigiu-se a residência fazendo a penhora do veiculo 

mencionado. O processo inicialmente protocolado sob nº 

1361-72.2014.811.0004, teve liminar deferida, determinando a retirada da 

restrição do veículo em 10.03.2014. Em sua defesa, a reclamada alega 

que os executados nos autos principais que detém a posse do veículo, 

sendo que o oficial de justiça confirmou que o veículo se encontrava na 

garagem dos executados. Assim, independentemente da propriedade 

constar o nome da embargante, desse manter a penhora, visto que busca 

a anulação de ato legitimo. Em ato continuo, foi proferida sentença 

tornando definitivo os efeitos da tutela para desconstituir a penhora sobre 

o veículo da embargante, e ainda condenando a reclamada ao pagamento 

da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O 

reclamado apresentou embargos de declaração que foi negado, e 

posteriormente apresentou Recurso Inominado que foi recebido, 

acolhendo a tese de cerceamento de defesa, retornando os autos para 

realização de instrução a fim de provar se o veículo penhorado estava em 

posse dos executados dos autos principais. Em audiência de instrução 

designada, as partes não produziram nenhuma prova. Pois bem. Entendo 

que quanto a embargos de terceiros manejados, merecem ser acolhidos, 

afastando totalmente a penhora realizada sobre o veículo em discussão 

no processo, vez que não pertence aos executados. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS 

DE TERCEIROS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA QUE SE DEU TÃO 

SOMENTE EM RELAÇÃO À PARTE ADQUIRIDA PELO EMBARGANTE. 

RESULTADO QUE, DIANTE DA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA 

CAUSALIDADE, DEVE SER DE PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. MÁ-FÉ DA 

PARTE EMBARGADA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PATRONO DO 

EMBARGANTE. POSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS 

– AC: 70081119851 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

15/05/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/05/2019). Assim, não restou comprovada a propriedade 

dos executados quanto ao bem discutido. Ainda, no que tange aos danos 

morais pleiteados pelo embargante, não restou demonstrado seus 

elementos, inclusive em audiência de instrução, oportunizado a produção 

de provas não demonstradas documentalmente, as partes optaram pelo 

julgamento antecipado da lide, dispensando a instrução. Assim, não 

demonstrado o abalo sofrido, este não poderá ser acolhido, visto que no 

momento do deferimento da penhora, os elementos constantes no 

processo autorização a restrição, sendo que a partir do momento da 

demonstração da legitima propriedade alterou-se o quadro fático da 

situação, o que por si só não enseja abalo moral. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA dos presentes embargos de terceiro, o 

que faço para, mantendo os efeitos da tutela, determinar o cancelamento 

da penhora efetivada sobre o em discussão, realizado nos autos nº 

5575-87.2006.811.0004, Código 62483. SUGIRO improcedência do pedido 

de danos moral. DETERMINO a secretaria que anexe cópia da presente 

decisão nos autos principais. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002284-08.2019.8.11.0004 Promovente: RODRIGO TAUIL 

ADOLFO Promovida: BANCO J. SAFRA S.A/ GRB SERVICOS 

FINANCEIROS LTDA - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES O reclamado GRB alega preliminar de ilegitimidade 

passiva, pois apenas é prestadora de serviço para o Banco Safra. 

REJEITO a preliminar aduzida pois sendo a empresa que efetua os 

serviços de cobranças, evidente a responsabilidade nos autos. Alega 

ainda necessidade de produção de perícia técnica, devendo ser declarada 

a incompetência do Juízo. Não merece ser acolhida a preliminar suscitada, 

pois os elementos constantes no processo permitem o julgamento do 

mérito da demanda. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO MORAL, aduzindo, em resumo, que efetuou um 

financiamento com o reclamado, e por problemas financeiros, estava em 

atraso da parcela com vencimento no mês de agosto/2019. Assevera que 

o banco efetua centenas de ligações diariamente, de diversos números 

diferentes, o que impossibilita o bloqueio e que tal atitude atrapalha seu 

trabalho. Apresenta áudio que comprova a origem das ligações. O Banco 

Safra em sua defesa afirma que as últimas quatro prestações foram 

pagas com atraso, e que as ligações ocorre somente pelo período de 

inadimplência. Alega que o autor quer usar a situação para receber por 

abalo indevido, visto que as cobranças são devidas. A empresa GRB 

alega que atua na cobrança dos créditos do Banco Safra, na tentativa de 

negociações amigáveis. Afirma que as ligações em desfavor do autor 

possuía DDD (66), sendo que os da empresa se trata de (011), visto que é 

da comarca de São Paulo. Assevera que pelo áudio anexado pelo autor 

comprova-se que não ocorreu nenhum tratamento vexatório, devendo as 

alegações iniciais ser afastadas. Em que pese as alegações dos 

promovidos, é evidente o direito da empresa em efetuar cobranças, no 

entanto, estas não podem ocorrer a ponto de atrapalhar o cotidiano do 

devedor. Conforme se verifica pelos extratos de ligações, onde o autor 

comprova a origem através do áudio anexado, é evidente que as 

reclamadas não estão agindo com moderação, visto que liga durante todo 

o dia para o promovente. Pelo excesso das ligações, evidente o abalo 

moral sofrido pelo reclamante. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. COBRANÇA EXCESSIVA. LIGAÇÕES 

TELEFÔNICAS. DESPROPORÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A autora trouxe 

aos autos documentos, nos quais é possível perceber a reiteração 

desmedida de ligações pela instituição financeira demandada, que sequer 

impugnou os fatos narrados. Assim, juntando-se ao fato incontroverso de 

quitação de todas as parcelas pela autora, a conduta adotada pela 

demandada se mostra abusiva e desproporcional, passível, portanto, de 

gerar responsabilização civil. Por sua vez, no caso concreto, o valor de 

R$ 5.000,00 se afigura adequado para reparação dos danos morais 

suportados pela autora. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70079589727 

RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 

25/04/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 06/05/2019) (Grifei) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇAS INDEVIDAS. LIGAÇÕES 

TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE CELULAR EXCESSIVAS. 

PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

1. Insurge-se a instituição bancária contra sentença que a condenou ao 

pagamento de R$ 1.000,00 reais a título de dano moral, em razão de 

cobrança indevida por meio de ligações excessivas e mensagens 

inoportunas que ultrapassaram o mero aborrecimento da vida em 

sociedade. 2. Alega a ré/recorrente que não praticou conduta ilícita ao 

realizar as cobranças, tampouco a autora demonstrou o dano sofrido. 

Requer a reforma da sentença ou subsidiariamente a redução do dano 

moral. 3. Da análise dos autos, nota-se que a parte ré não logrou êxito em 

comprovar a regularidade das cobranças (inadimplência da autora), 

sequer comprovou a existência da relação jurídica entre as partes. 4. Com 

efeito, a instituição ré não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, 

CPC de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. De forma a conferir verossimilhança as alegações da 

parte autora de que não firmou empréstimo bancário perante a ré, que 

desconhece a dívida cobrada em nome de Maria, e quem vem sendo 

incessante e inoportunamente cobrada de dívida estranha, conforme 

espelhos da tela do seu celular comprovam (ID 7840175/7840191). 5. Em 

relação ao quantum, o valor arbitrado a título de indenização (R$ 1.000,00) 

também deve ser mantido, visto atender aos princípios da razoabilidade e 

e proporcionalidade. A sua modificação só deve ocorrer em casos de 

valor excessivo, que leve ao enriquecimento ilícito de uma parte, ou, em 

casos de valor irrisório, que não atinja a função punitiva pedagógica da 

reparação, o que não se observa no presente caso. 6. Para tanto, cito 

julgado no mesmo sentido: Reale Advogados Associados - Epp versus 

Global Teleatendimento e Telesservicos de Cobrancas Ltda e Petronilio 

Fernandes Vieira, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, Acórdão n.1085167, 

Data de Julgamento: 23/03/2018, publicado no DJE: 17/04/2018. Pág: Sem 

Página Cadastrada. 7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a 

recorrente vencida em custas adicionais, se houver, e em honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07131739120188070020 DF 

0713173-91.2018.8.07.0020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de 

Julgamento: 08/05/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/05/2019 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Assim, evidente o abalo moral, 

necessário analisar o quantum indenizatório. A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação doutrinária é no sentido de que: 

No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. No caso, deve ser ponderado a 

atitude indevida dos reclamados, mas não se esquecendo que o autor 

estava em débito com empresa, a fim de evitar o locupletamento indevido. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$3.000,00 (três mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR 

solidariamente os Reclamados BANCO J. SAFRA S.A e GRB SERVICOS 

FINANCEIROS LTDA - ME a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) 

à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

RODRIGO TAUIL ADOLFO, valor com incidência de juros de 1% (um por 
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cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000502-63.2019.8.11.0004 Promovente: PAULO JUNIO DE 

MORAES Promovido: SAO FRANCISCO TRANSPORTADORA LTDA - ME 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O 

reclamado alega preliminar de ilegitimidade passiva, sob argumento que o 

frete é fixado pela empresa JBS que contratou o serviço. REJEITO a 

preliminar suscitada, pois o autor apresenta motivos para ingressar contra 

a demandada, devendo aplicar a teoria da asserção. Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA de FRETE c/c 

ESTADIAS c/c DANOS MORAIS, alegando que trabalha como motorista 

autônomo, realizando serviços de frete em um caminhão. Afirma que foi 

contratado para prestar um serviço de frete de Confresa-MT a 

Arapiraca-AL, no valor de R$12.675,00, sendo que chegou no local do 

carregamento dia 23.11.2018, sendo liberado somente dia 30.11.2018 com 

a carga. Afirma que no percurso permaneceu dois dias parado no Posto 

Fiscal do Piauí em razão da divergência da nota fiscal, chegando ao 

destino na data de 11.12.2018. Aduz que ocorreu recontratação verbal 

para continuar a viagem até Caruaru- PE, no valor de R$2.000,00. 

Assevera que foi pago valor inferior ao previsto na Lei nº13.703/18 

(Institui piso mínimo do transporte rodoviário de cargas), totalizando 

diferença de R$1.154,00 (mil, cento e cinquenta e quatro reais) que deve 

ser pago em dobro diante do não pagamento. Afirma que diante do atraso 

ocorrido na viagem, deve receber o valor das diárias de 22 (vinte e dois) 

dias, que ao final soma-se a quantia de R$17.795,52 (dezessete mil, 

setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Ainda, 

pela atitude indevida do reclamado pleiteia a quantia de R$5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de dano moral. Em sua defesa, a empresa afirma que a 

JBS pagou pelo frete a quantia de R$14.964,65, valor que a empresa 

reclamada abate algumas despesas necessárias. Alega que não há que 

se falar em direito de diárias, visto que estava agendada a carga para o 

dia 30.11.2018, sendo que o autor saiu na data de 23.11 sem 

necessidade. Ainda alega que os dias que o autor teve que esperar no 

Posto Fiscal foi responsabilidade da empresa JBS visto que cabe a ela a 

emissão correta da Nota Fiscal, assim, pugna pela improcedência de todos 

pedidos iniciais, inclusive dos danos morais. Pois bem. Analisando 

detidamente a situação fática apresentada no processo, o autor informa 

que o valor do frete foi previamente pactuado, sendo certo que se houve 

pagamento de verba aquém da prevista em legislação, o autor não pode 

utilizar-se da própria torpeza para aceitar a prestação do serviço e 

posteriormente reclamar direitos judicialmente. De modo que tacitamente 

aceitou o preço ofertado, não há que se discutir quanto ao valor do frete. 

No que tange ao pedido de diárias, o autor apresentou como prova de 

suas alegações somente a DAMDFE, que comprova o transporte da carga, 

no entanto, não apresentou nenhum comprovante que ocorreu atraso no 

carregamento, de modo que forçoso reconhecer, como bem aduzido pela 

reclamada, que a carga estava prevista para o dia 30.11.2018, não 

podendo ser atribuída a promovida os sete dias anteriores ao 

carregamento. Ainda, o fato do autor permanecer dois dias parados no 

Posto Fiscal, também não restou demonstrado a culpa da reclamada. Com 

efeito, quanto aos demais dias que consistiu efetivamente no transporte 

da mercadoria, trata-se do serviço que o autor presta, não havendo que 

se cobrar por diárias, sendo que já cobrou o frete do transporte, pois 

dessa forma se trataria de enriquecimento indevido diante da cobrança em 

dobro pelo mesmo serviço. Desse modo, o autor não demonstrou nenhum 

respaldo que autorizasse o recebimento de diárias pelo período do 

transporte, devendo tal pedido ser julgado improcedente. Assim, diante da 

ausência de demonstração de responsabilidade da reclamada pelos dias 

que permaneceu “parado”, e ainda ausência de amparo legal para 

cobrança de diárias, o pedido merece ser julgado improcedente. Por fim, 

quanto ao pedido de danos morais, o autor não demonstrou o nexo causal 

do abalo moral sofrido, pois a situação apresentada se mostra corriqueira 

no serviço desempenhado pelo autor, não demonstrado que se tratou de 

algum fato inabitual. Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, 

alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi 

non allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas 

alegações. A jurisprudência é uníssona neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE 

PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO 

AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da 

prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso 

I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar 

é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou 

alegar e não provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et 

allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a 

responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - 

AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (Grifei). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO 

INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato 

é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela 

o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - Assim, 

não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação 

contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo 

em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG 

- AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Com 

isso, merece improcedência os pedidos iniciais. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 
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9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011960-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011960-60.2016.8.11.0004 Promovente: MAURO PAULO 

GALERA MARI Promovido: LUIZ CLAUDIO DA SILVA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). O Exequente foi devidamente 

intimado para indicar localização dos bens a penhora, manifestando a 

impossibilidade de cumprimento e pugnando pela extinção do processo, e 

consequente expedição da certidão da dívida. Vislumbro, na presente 

demanda, que a impossibilidade de indicar meios para saldar a dívida 

contraída com o requerente é causa de extinção da execução por 

ausência de condição de procedibilidade, no entanto, não exclui a dívida. 

Assim sendo, visto não ser possível o prosseguimento da execução, por 

ausência de bens penhoráveis e outros meios viáveis de cumprimento da 

obrigação, vejo por bem extingui-la. Neste sentido, tem-se a jurisprudência 

do TRT da 13º Região: AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA PROTESTO DE SENTENÇA JUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. É cabível a expedição de ofício a tabelionato para 

protesto de sentença condenatória transitada em julgado, quando há 

dificuldade em efetivar a execução do débito. Orientação Jurisprudencial 

nº 16 desta Seção Especializada em Execução. (TRT-4 - AP: 

00537002220085040373 RS 0053700-22.2008.5.04.0373, Relator: MARIA 

DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/07/2014, 3ª Vara 

do Trabalho de Sapiranga) Bem como o ENUNCIADO 76 DO FONAJE: No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. Assim, da mesma forma, 

necessário se faz, a expedição de certidão a fim de que o requerente 

possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em nome do 

requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito em Juízo. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO EXTINÇÃO da presente ação, 

com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil c/c artigo 53, § 4º 

da Lei 9.09/95. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de dívida, 

arquivando-se, em seguida, com as cautelas de praxe. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Revogo liminar eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002119-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002119-58.2019.8.11.0004 Promovente: RUBENS GOMES DOS 

SANTOS Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO; MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Acolho a preliminar por limitação de responsabilidade 

entre o Estado de Mato Grosso e o MT PREV por força da Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014, onde estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014) 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, afirmando que está 

sofrendo descontos a título de contribuição previdenciária sobre o valor 

pago dos adicionais noturnos e insalubridade, que não são incorporáveis 

a concessão da aposentadoria. Pretende o ressarcimento dos descontos 

sofridos entre junho/2014 a Agosto/2019, em que exerceu o cargo efetivo 

de Investigador da Policia Civil. . O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A parte requerente colacionou 

aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade, e 

extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 24115747 e 24115751 que foi 

devidamente observado a atualização conforme IGP-DI. Certo que após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. O presente entendimento 

se coaduna com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, senão vejamos: “...Sobre o indébito incide correção 

monetária com base no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., 

conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as 

alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.” (Ap 13941/2012, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013).” No que tange ao pedido de 

pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que a 

relação tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Dessa forma, a procedência da inicial 

se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL do pedido formulado pela parte autora, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) RATIFICAR A 

TUTELA CONCEDIDA e declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade (Tema 163/STF); b) 
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CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte autora os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno e insalubridade, conforme identificado nos holerites, nos meses 

05 a 12/2014, na quantia de R$111,21 (cento e onze reais e vinte e um 

centavos); e à autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

soma dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 

01/2015 a 08/2019 no valor de R$ 3.619,98 (três mil, seiscentos e 

dezenove reais e noventa e oito centavos) e demais até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambas importâncias já 

estão acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o 

desembolso, devendo ser aplicado o juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002217-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO FERREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

EQUIPAV ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002217-43.2019.8.11.0004 Promovente: BELMIRO FERREIRA 

NEVES Promovido: EQUIPAV ENGENHARIA LTDA/ ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Determina o 

artigo 330 do CPC: A petição inicial será indeferida quando: III – o autor 

carecer de interesse processual. Com efeito, a parte autora após ser 

intimada conforme ID 25051052, para emendar a inicial, manteve-se inerte, 

de forma que o indeferimento da inicial se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, I do, SUGIRO indeferimento da inicial e 

por consequência a EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002182-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS GARCAS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO(A))

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002182-54.2017.8.11.0004 Promovente: ARLETE OLIVEIRA 

LIMA Promovido: CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS 

GARCAS LTDA – ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES O Reclamado não alegou preliminares, de forma que 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma a parte autora, em resumo, 

que contratou a reclamada para realização do processo de primeira 

habilitação, efetuando o pagamento da quantia de R$1.700,00 (mil e 

setecentos reais). Afirma que apesar de realizados todos os exames e 

aulas práticas, a prova pratica não foi agendado junto ao Detran, 

buscando a resolução da situação de forma judicial. Em sua defesa, a 

empresa reclamada alega que o instrutor da auto escola entende que a 

autora necessitava de mais aulas para prestar a prova pratica, visto que 

não estava apta. Apresenta declaração do instrutor Paulo afirmando que a 

autora estava inapta para realizar a prova. Assevera ainda que a autora 

possivelmente sofre de síndrome do pânico ou agorafobia. Pugna pela 

improcedência da inicial. Pois bem. Em que pese as alegações do 

reclamado, verifica-se que não apresenta nenhuma prova apta a justificar 

o motivo de não ter agendado a prova pratica de direção, sendo certo que 

pelos documentos apresentados pela autora comprova-se que nunca 

realizou nenhum teste de direção. Ainda, o documento do instrutor Paulo, 

em que a empresa alega que ministrou as aulas para a autora e teria 

conhecimento para certificar sua inaptidão, trata-se de prova inidônea, 

visto que constata-se pelo relatório de presença, que as aulas de 

motocicleta foram ministradas pelo Professor Théo e as aulas veicular por 

Linéia, e ainda, é evidente que caberia ao reclamado agendar a prova, de 

modo que se autora realmente fosse inapta, seria verificado pelo órgão 

competente, que no caso é o Detran. No entanto, o fato de não agendar a 

prova, apesar da autora realizar todos exames e aulas necessárias, 

demonstra a falha na prestação do serviço. 2.3. DANOS MATERIAIS 

Entendo devido a devolução em favor da parte autora do valor pago, vez 

que verificada a falha na prestação do serviço. Valor este, que deve ser 

devolvido de forma simples. 2.4 DANOS MORAIS No que tange ao pedido 

de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AUTOESCOLA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OBTENÇÃO DE CNH. DEVER DE 

INFORMAÇÃO E DEVIDO ACOMPANHAMENTO DO ALUNO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA AUTOESCOLA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto 

pela parte ré em face da sentença que a condenou a devolver a quantia 

de R$ 2.265,00 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais) à parte 

recorrida, além de pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

compensação por dano moral. Alega que não houve falha na prestação do 

serviço, mas negligência do próprio recorrido quanto ao impulsionamento 

do processo para obtenção da CNH, o qual prescreve em um ano. [...]. VII. 

O caso em análise transborda a esfera do mero aborrecimento, visto o 

autor ter despendido o seu tempo e dedicação ao longo de um ano com 

vistas a obter a CNH, sendo impedido de concluir o procedimento face a 

desídia na prestação do serviço já apurada nos autos. Assim, frustrada a 
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tentativa de aprovação na CNH quando da conclusão dos procedimentos 

para a realização do exame prático, tem-se configurado o dano moral 

indenizável. VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para 

estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da 

reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, 

devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições 

pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da 

ofensa moral e sua repercussão. IX. Atento às diretrizes acima elencadas, 

entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, 

com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela 

parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. X. 

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte 

recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no 

artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07013233920198070009 DF 

0701323-39.2019.8.07.0009, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE 

FARIA, Data de Julgamento: 21/08/2019, Segunda Turma Recursal, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 29/08/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 

Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) por ser empresa local. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR 

a Reclamada a pagar a quantia de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) a 

título de dano material a parte autora, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR, a Reclamada CENTRO 

FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS GARCAS LTDA – ME a 

pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados a reclamante ARLETE OLIVEIRA LIMA valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 

404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002325-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PERES MARANHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT28413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002325-72.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JULIANA PERES 

MARANHAO Polo Passivo: NS2.COM INTERNET S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS e verifico que as partes transigiram sobre o objeto 

desta lide, conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão 

devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo, ela 

eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o processo 

instruído para eventual homologação, merece acolhimento a pretensão das 

partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Celebrado acordo no bojo do processo de conhecimento é perfeitamente 

possível a sua extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. Com efeito, a parte reclamada 

apresenta aos autos, comprovante de cumprimento da obrigação, 

pleiteando pela extinção do feito. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no artigo 487, III 

e artigo 924, II ambos do Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento da 

obrigação. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ORGINO CASTONON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001368-71.2019.8.11.0004 Promovente: SEBASTIANA ORGINO 
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CASTONON Promovido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Em sede de preliminar, a empresa reclamada alega 

aplicação do art. 332 do CPC, quanto a improcedência das ações de 

massa ou repetitiva. REJEITO a preliminar suscitada, vez que não 

verificada situação prejudicial do mérito da demanda. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, afirmando que 

reside no Distrito de Paredão Grande, Comarca de General Carneiro-MT, e 

sofreu a interrupção de energia por 03 (três) dias consecutivos, sendo do 

dia 01.05 a 03.05.2019, conforme comprova pelas notícias anexadas na 

inicial. Aduz que pela falta de energia, a bomba de água também não 

funcionava, não tendo água potável para região. Em sua defesa, a 

empresa Reclamada alega que houve a interrupção somente no dia 

01.05.2019 em razão da queda de uma árvore, decorrida de grande chuva 

e vendavais da região. Aduz que em razão da força maior, não pode ser 

responsabilizada, e ainda afirma que promove na região diversas ações 

de melhorias na rede de distribuição. Pugna ao final, improcedência da 

inicial. Analisando os fatos e documentos contidos no processo, verifico a 

comprovação, inclusive pelas notícias dos jornais, da suspensão de 

energia pelo período de 03 (três) dias, de modo que a ré não comprova o 

restabelecimento do serviço no prazo indicado na contestação. Certo que 

a indisponibilidade do serviço pelo período relatado na inicial, ultrapassa a 

barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de serviço 

essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os 

consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia esteve 

suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade 

objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Outrossim, consoante art. 

22 do CDC, a reclamada, na condição de prestadora de serviço público 

essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega de serviço 

adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as consequências 

advindas de sua inoperância. Assim, ainda que o motivo da interrupção 

não foi de responsabilidade da ré, caberia a mesma providenciar a 

manutenção o mais breve possível, o que não ocorreu, causando 

transtorno e aborrecimento aos moradores daquela região. Neste 

contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante 

comprova sua condição de consumidor da reclamada (fatura de energia 

anexa à inicial – UC 6/600610-0) sendo aplicável os institutos da inversão 

do ônus da prova, e evidente que a ré manteve a afirmar que as 

alegações do autor são inverídicas, no entanto, não apresentou 

documento apto a comprovar a devida prestação do serviço em tempo 

hábil. Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento 

ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, 

causando real lesão ao direito da personalidade da parte autora, uma vez 

que ficou privada de serviço essencial à sobrevivência e que permite a 

convivência do ser humano de forma digna em sociedade. Deste modo, 

recai sobre a concessionária reclamada o ônus de demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de refutar a 

interrupção de energia pelo longo periodo, porém, verifico que ré não 

presta um serviço adequado nas localidades de dificil acesso, o que 

ocasiona situações semelhantes as descritas na inicial. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 2.3. DA OBRIGAÇÃO 

DE FAZER A promovente pleiteia que a reclamada seja obrigada a prestar 

um serviço de qualidade, com a determinação de multa por 

descumprimento. No entanto, considerando que a responsabilidade da 

reclamada decorreu na demora na prestação do serviço e que o 

fornecimento de energia já foi restabelecido, não há elementos para 

conceder o pedido da parte autora. 2.4. DANOS MORAIS No que tange 

aos danos morais, deve-se ponderar que a energia elétrica é bem de 

consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo que a 

ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo das 

circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 

ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção da energia pelo 

período de 03 (três) dias consecutivos, reputa-se inquestionável que a 

parte reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das 

recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao 

se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 

prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido a 

própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: EMENTA 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA 

DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A 

JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL 

NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida não demonstra 

elementos suficientes para que seja afastada a condição de 

miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. RELATÓRIO Dispensado o relatório em 

face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. 

VOTO RELATOR. Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019 (N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95). Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a título de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 
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Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em mil reais por dia, 

totalizando R$3.000,00 (três mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: 

a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à título 

de indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante 

SEBASTIANA ORGINO CASTONON, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). b) SUGIRO improcedência do pedido de 

obrigação de fazer. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001772-25.2019.8.11.0004 Promovente(s): DENILZA DA PAZ 

PEREIRA Promovido(s): RODRIGO MARTINS LEMES Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES - REVELIA Apesar do 

reclamado comparecer na audiência de conciliação, verifica-se que 

apresentou contestação intempestiva, de modo que decreto sua REVELIA, 

no entanto, os efeitos são relativos, cabendo a parte autora comprovar 

suas alegações. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, aduzindo, em resumo, que após ser mal atendida no Hospital 

Municipal da cidade de Torixóreu-MT, publicou em um grupo de rede social 

(WhatsApp) a sua insatisfação com a situação. Afirma que, sem qualquer 

justificativa, começou a ser agredida pelo demandado que a deixou 

constrangida perante os demais membros do grupo. Assevera que em 

conversa privada no Facebook, o promovido continuou com as ofensas. 

Assim, pleiteia o ressarcimento pelo abalo moral sofrido. Pois bem. 

Analisando detidamente o conteúdo probatório apresentado pela autora, 

não é possível visualizar os fatos da forma narrada na inicial, pois 

vejamos: no único print do WhatsApp apresentado (id. 22428754), vê-se 

que a autora respondeu para o reclamado “vê se não se mete puxa saco”, 

e logo em sequência a autora responde outra mensagem de outro membro 

do grupo também insatisfeita pelo fato de que a pessoa que supostamente 

a autora criticou estava sendo “defendida”. Continuando com a sequência 

de fatos, pelos prints do aplicativo facebook, realizado somente entre as 

partes envolvidas no processo, inicia-se a conversa com a própria fala da 

autora, subentendendo que a mesma iniciou o diálogo, conforme ID Num. 

22428754 - Pág. 1, e não que o reclamado que a procurou em conversa 

privada. Assim, pelos prints apresentados, não se comprova nenhuma 

alegação da autora, mas somente que após a autora postar conteúdo em 

grupo de discussão online, e não ter sua opinião compactuada com outros 

membros, iniciou uma discussão com estas pessoas. Dessa forma, ainda 

que tenha havido ofensas de cunho pessoal, estas foram reciprocas, e 

ainda, a maioria ocorreu em conversa privada, sem visualização de 

terceiros, sendo que pela análise dos documentos a autora que iniciou a 

discussão. Com isso, os fatos transcritos no processo não comprovam o 

abalo moral sofrido pela promovente, e desistindo da produção de outras 

provas, pois solicitou o julgamento antecipado da lide (id 24449955), deve 

ser julgado improcedente seu pedido. Além disso, a jurisprudência é no 

sentido que a difamação e injuria, por si não são capazes de causar 

ofensa de cunho moral, Nesse sentido: AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES 

CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. DESPACHO EM EXECEÇÃO DE 

SUSPEIÇÃO COM SUPOSTAS OFENSAS A HONRA DO QUERELANTE. 

AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CAUSA EXCLUDENTE DE 

ANTIJURIDICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA 

AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA E ARQUIVADA. I- Para uma 

conduta ser classificada como crime contra honra, além da sua prática ser 

dolosa, é necessário que seja orientada por um especial fim de agir, 

consistente na intenção de macular a honra alheia. No caso sob análise, o 

animus diffamandi vel injuriandi do magistrado não ficou comprovado. E 

não havendo demonstração do dolo específico, a conduta não é punível, 

ante a inexistência de crimes contra a honra em modalidade culposa. II- O 

pronunciamento do magistrado querelado indicado como ofensivo se 

materializou em sede de Exceção de Suspeição, procedimento no qual o 

juiz ocupa processualmente o papel de parte, retirando-se, portanto, da 

posição de equidistância que o exercício da função jurisdicional exige. 

Incidência da causa de excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do 

CP. III- Ausência de justa causa, consistente no lastro probatório mínimo 

exigido para a deflagração da ação penal. IV- QUEIXA-CRIME REJEITADA 

E ARQUIVADA A TEOR DO ART. 395, III, DO CPP. (TJ-PE - Crimes de 

Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular: 3793375 PE, 

Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 18/01/2016, Corte 

Especial, Data de Publicação: 16/02/2016) (grifo nosso) APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DIFAMAÇÃO E/OU OFENSA À HONRA NÃO DEMONSTRADAS. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Na distribuição do ônus da 

prova, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu 

direito, e a parte ré, os fatos suspensivos, modificativos e/ou extintivos do 

direito alegado. No caso concreto, o conjunto probatório não permite 

concluir que a ré teceu comentários desabonadores à conduta 

profissional do autor, tampouco à sua honra e/ou reputação. Logo, o 

demandante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe 

competia. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJ-RS – AC: 70078943289 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de 

Julgamento: 24/04/2019, Nona Câmara Cível, Data de Julgamento: Diário da 

Justiça do dia 26/04/2019). Nesta senda, tenho que cada situação trazida 

ao conhecimento do judiciário deve ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. Certo que conforme sustenta velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a parte autora não 
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comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar 

("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do 

autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) O autor nos presentes autos se resume 

em trazer proposições genéricas, sem fixar o centro exato dos elementos 

caracterizadores dos danos, quais sejam, o nexo de causalidade e o fato 

lesivo concreto. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na 

espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente 

comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou 

indigna. Se realmente houve difamações, calúnias ou injurias, o sistema 

correto para averiguação é a esfera penal. Não se pode esquecer que a 

sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral, devendo ser 

levado em conta que a frustração e a contrariedade, em certa medida, 

fazem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar. Neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Com efeito, a improcedência da inicial se impõe. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001706-79.2018.8.11.0004 Promovente: ANNA CAROLYNY 

LOPES DOS SANTOS Promovido: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES REVELIA 

Diante da ausência de contestação do Munícipio, importante ressaltar que 

não há que se falar em REVELIA contra a Administração Pública, pois os 

bens da união são considerados indisponíveis, cabendo a parte autora 

comprovar suas alegações, neste sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE GAMELEIRA - PE. SUPOSTO 

CRÉDITO ORIUNDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. 

EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NÃO APLICÁVEIS À FAZENDA 

PÚBLICA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS 

CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I, DO NCPC. APELAÇÃO 

CÍVEL DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Revelia do Município 

decretada pelo magistrado a quo. Não produção de seu efeito material, 

pois os bens e direitos da Administração são considerados indisponíveis. 

Ausência de presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pelo 

autor na petição inicial (REsp 1666289/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). 2. 

Compete ao autor, em demanda proposta em face da Fazenda Pública, 

demonstrar, e comprovar, as alegações contidas em sua petição inicial, 

mediante a produção de qualquer prova, sob pena de, em não o fazendo, 

ver rejeitada sua pretensão. 3. Na espécie, não há como se extrair da 

documentação colacionada aos autos, para além de dúvida razoável, que 

a autora efetivamente prestou os serviços descritos na inicial. Com efeito, 

a autora juntou aos autos apenas "solicitações de pagamento" - 

recepcionadas, é certo, ao que tudo indica, por integrante da 

administração municipal -, olvidando, contudo, de exibir as ordens de 

serviço. 4. Não se desincumbiu a autora, portanto, de ônus que lhe 

competia: provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do 

NCPC). 5. Recurso desprovido, à unanimidade de votos. (TJ-PE - APL: 

4970774 PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 

27/11/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2018) 

(Grifei) 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA, 

alegando, em resumo, que trabalhou para o reclamado nos anos de 2016 a 

2018, quando foi exonerada, no cargo Coordenadora Adjunta. Afirma que 

jamais recebeu suas verbas trabalhistas, ingressando com a presente 

ação. Pois bem. Verifica-se que a autora possuía contrato de trabalho 

temporário com o Munícipio. Determina o artigo 37º, IX da CF: Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público; No caso, o fato da Administração ter a 

discricionariedade de contratação em eventual interesse do serviço 

público, não torna o cargo regido pelo regime celetista, devendo obedecer 

as regras constituições. Neste sentido: RECURSOS DE APELAÇÃO EM 

AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. A Administração Pública está 

adstrita ao princípio da legalidade, que norteia o contrato de trabalho com 

seus servidores. Impossibilidade de pagamento de verba não prevista na 

legislação. Inaplicabilidade do regime celetista ao servidor estatutário. 

Sentença reformada. Recurso provido (TJ-SP -  APL: 

00050471920158260619 SP 0005047-19.2015.8.26.0619, Relator: Marcelo 

Berthe, Data de Julgamento: 05/06/2017, 5ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 07/06/2017) Assim, contratações temporárias sucessivas 

são consideradas NULAS. Sendo que quanto aos empregados, essas 

contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, 

possuindo direito apenas à percepção dos salários referentes ao período 

trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento 

dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS. Em outras palavras, o servidor público temporário se submete à 

ordem estatutária do ente federativo, não lhe sendo aplicáveis, ao arrepio 

das regras estatais, as normas da legislação trabalhista. Neste sentido 
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também colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM 

RELAÇÃO A UMA DAS AUTORAS. CONTRATOS DE TRABALHO POR 

PRAZO DETERMINADO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. RESCISÃO. 

PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO OU RECEBIMENTO DE VERBAS 

RESCISÓRIAS DO REGIME CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS 

SUBMETIDOS AO REGIME ESTATUTÁRIO E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

PERTINENTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE NÃO CONFERE 

ESTABILIDADE AOS SEUS OCUPANTES. NATUREZA PRECÁRIA. PLEITO 

INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO JUSTIFICADOR DE DANO 

MORAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA QUE GARANTE AOS 

CONTRATADOS SOB O REGIME TEMPORÁRIO A COMUNICAÇÃO COM 

ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS ACERCA DA EXTINÇÃO DO 

CONTRATO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 6º DA LEI MUNICIPAL N. 

1.915/2003). PRAZO NÃO OBSERVADO PELA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE UM MÊS DE REMUNERAÇÃO. 

SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO. O servidor público temporário se submete à ordem estatutária 

do ente federativo, não lhe sendo aplicáveis, ao arrepio das regras 

estatais, as normas da legislação trabalhista. A contratação temporária 

que almeja suplantar uma carência pública extraordinária, porém, 

transitória, cria vínculo jurídico precário, motivo pelo qual é rescindível a 

qualquer tempo, haja vista que se trata de "ato discricionário da 

Administração Pública, que verifica a conveniência e a oportunidade, em 

obediência ao acima descrito. Do mesmo modo, a rescisão do contrato 

também é um ato discricionário, porque, se a Administração não vislumbra 

mais a necessidade de receber os serviços do contratado 

temporariamente, seja pela cessação da atividade ou nomeação de 

candidato aprovado em concurso público para o cargo, não há que se 

falar em ilegalidade ou nulidade da rescisão" (TJ-SC - AC: 

00040903620138240007 Biguaçu 0004090-36.2013.8.24.0007, Relator: 

Jaime Ramos, Data de Julgamento: 21/05/2019, Terceira Câmara de Direito 

Público) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 37, IX, CF/88. 

AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A AMPARAR A CONTRATAÇÃO. 

NULIDADE. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3 DO PERÍODO 

TRABALHADO. COBRANÇA DE FGTS. NATUREZA TRABALHISTA 

CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 333, INCISO 

I, DO CPC. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

1. A nulidade do contrato de trabalho estabelecido em caráter temporário 

entre a Administração Pública e o particular, não desnatura seu caráter 

administrativo-estatutário, para transformá-lo em celetista. 2. Aos 

servidores públicos são devidos os direitos previstos no art. 7º, da CF/88, 

que estejam elencados em seu § 3º, do art. 39, dentre os quais não está 

inserido o "Fundo de Garantia do Tempo de Serviço", não se aplicando ao 

contrato celebrado sob a égide do direito administrativo o precedente 

oriundo do RE 596.478/RR do Colendo Supremo Tribunal Federal, porque o 

aludido julgamento abrangeu a contratação de servidor feita 

exclusivamente pelo regime celetista, além de tratar-se de norma de 

transição. 3. Não subsiste a pretensão da autora em receber adicional de 

insalubridade, se tal pleito não vem alicerçado em consistente prova 

documental e/ou pericial. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

(TJ-RR - AC: 0010137026083, Relator: Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, 

Data de Publicação: DJe 12/06/2015) Ainda, o Supremo Tribunal Federal 

também se manifestou, declarando que em casos similares as demais 

verbas são indevidas, sendo possível apenas o pagamento/levantamento 

do FGTS, destaco: Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) Dessa forma, 

verifica-se que o vínculo criado entre as partes são considerados 

precário, sendo rescindível a qualquer momento, diante da conveniência 

da Administração Pública, conforme previsão da Constituição Federal. 

Desse modo, os pedidos iniciais não podem ser acolhidos, vez que o autor 

não possuía qualquer direito sobre as verbas discutidas, não havendo 

pedido sobre as verbas de FGTS. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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Autos nº 1000290-42.2019.8.11.0004 Promovente: RICARDO PAULO 

KARMANN NETO Promovido: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES REVELIA Diante da 

ausência de contestação do Munícipio, importante ressaltar que não há 

que se falar em REVELIA contra a Administração Pública, pois os bens da 

união são considerados indisponíveis, cabendo a parte autora comprovar 

suas alegações, neste sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE GAMELEIRA - PE. SUPOSTO 

CRÉDITO ORIUNDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. 

EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NÃO APLICÁVEIS À FAZENDA 

PÚBLICA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS 

CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I, DO NCPC. APELAÇÃO 

CÍVEL DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Revelia do Município 

decretada pelo magistrado a quo. Não produção de seu efeito material, 

pois os bens e direitos da Administração são considerados indisponíveis. 

Ausência de presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pelo 

autor na petição inicial (REsp 1666289/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). 2. 

Compete ao autor, em demanda proposta em face da Fazenda Pública, 

demonstrar, e comprovar, as alegações contidas em sua petição inicial, 

mediante a produção de qualquer prova, sob pena de, em não o fazendo, 

ver rejeitada sua pretensão. 3. Na espécie, não há como se extrair da 

documentação colacionada aos autos, para além de dúvida razoável, que 

a autora efetivamente prestou os serviços descritos na inicial. Com efeito, 

a autora juntou aos autos apenas "solicitações de pagamento" - 

recepcionadas, é certo, ao que tudo indica, por integrante da 

administração municipal -, olvidando, contudo, de exibir as ordens de 

serviço. 4. Não se desincumbiu a autora, portanto, de ônus que lhe 

competia: provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do 

NCPC). 5. Recurso desprovido, à unanimidade de votos. (TJ-PE - APL: 

4970774 PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 

27/11/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2018) 

(Grifei) 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 
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indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. O autor ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA, alegando 

que trabalhou para o reclamado de 01.02.2013 a 20.08.2015, sendo 

confeccionado seu TRCT no valor de R$5.610,18 (cinco mil, seiscentos e 

dez reais e dezoito centavos). No entanto, afirma que até o ingresso da 

presente ação suas verbas rescisórias não foram pagas. Afirma que o 

valor da sua rescisão não se limita ao valor descrito, visto que o próprio 

recursos humanos elaborou TRCT aditivo no valor de R$1.084,52(mil e 

oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), devendo ainda ser 

aplicado a multa do artigo 477 e 467 da CLT totalizando assim suas verbas 

rescisórias no valor de R$13.130,85 (treze mil, cento e trinta reais e 

oitenta e cinco centavos). Pois bem. Verifica-se que a parte autora 

possuía contrato de trabalho temporário com o Munícipio. Determina o 

artigo 37º, IX da CF: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: IX - a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; No 

caso, o fato da Administração ter a discricionariedade de contratação em 

eventual interesse do serviço público, não torna o cargo regido pelo 

regime celetista, devendo obedecer as regras constituições. Neste 

sentido: RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCANSO 

SEMANAL REMUNERADO. A Administração Pública está adstrita ao 

princípio da legalidade, que norteia o contrato de trabalho com seus 

servidores. Impossibilidade de pagamento de verba não prevista na 

legislação. Inaplicabilidade do regime celetista ao servidor estatutário. 

Sentença reformada. Recurso provido (TJ-SP -  APL: 

00050471920158260619 SP 0005047-19.2015.8.26.0619, Relator: Marcelo 

Berthe, Data de Julgamento: 05/06/2017, 5ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 07/06/2017) Assim, contratações temporárias sucessivas 

são consideradas NULAS. Sendo que quanto aos empregados, essas 

contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, 

possuindo direito apenas à percepção dos salários referentes ao período 

trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento 

dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS. Em outras palavras, o servidor público temporário se submete à 

ordem estatutária do ente federativo, não lhe sendo aplicáveis, ao arrepio 

das regras estatais, as normas da legislação trabalhista. Neste sentido 

também colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM 

RELAÇÃO A UMA DAS AUTORAS. CONTRATOS DE TRABALHO POR 

PRAZO DETERMINADO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. RESCISÃO. 

PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO OU RECEBIMENTO DE VERBAS 

RESCISÓRIAS DO REGIME CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS 

SUBMETIDOS AO REGIME ESTATUTÁRIO E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

PERTINENTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE NÃO CONFERE 

ESTABILIDADE AOS SEUS OCUPANTES. NATUREZA PRECÁRIA. PLEITO 

INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO JUSTIFICADOR DE DANO 

MORAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA QUE GARANTE AOS 

CONTRATADOS SOB O REGIME TEMPORÁRIO A COMUNICAÇÃO COM 

ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS ACERCA DA EXTINÇÃO DO 

CONTRATO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 6º DA LEI MUNICIPAL N. 

1.915/2003). PRAZO NÃO OBSERVADO PELA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE UM MÊS DE REMUNERAÇÃO. 

SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO. O servidor público temporário se submete à ordem estatutária 

do ente federativo, não lhe sendo aplicáveis, ao arrepio das regras 

estatais, as normas da legislação trabalhista. A contratação temporária 

que almeja suplantar uma carência pública extraordinária, porém, 

transitória, cria vínculo jurídico precário, motivo pelo qual é rescindível a 

qualquer tempo, haja vista que se trata de "ato discricionário da 

Administração Pública, que verifica a conveniência e a oportunidade, em 

obediência ao acima descrito. Do mesmo modo, a rescisão do contrato 

também é um ato discricionário, porque, se a Administração não vislumbra 

mais a necessidade de receber os serviços do contratado 

temporariamente, seja pela cessação da atividade ou nomeação de 

candidato aprovado em concurso público para o cargo, não há que se 

falar em ilegalidade ou nulidade da rescisão" (TJ-SC - AC: 

00040903620138240007 Biguaçu 0004090-36.2013.8.24.0007, Relator: 

Jaime Ramos, Data de Julgamento: 21/05/2019, Terceira Câmara de Direito 

Público) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 37, IX, CF/88. 

AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A AMPARAR A CONTRATAÇÃO. 

NULIDADE. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3 DO PERÍODO 

TRABALHADO. COBRANÇA DE FGTS. NATUREZA TRABALHISTA 

CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 333, INCISO 

I, DO CPC. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

1. A nulidade do contrato de trabalho estabelecido em caráter temporário 

entre a Administração Pública e o particular, não desnatura seu caráter 

administrativo-estatutário, para transformá-lo em celetista. 2. Aos 

servidores públicos são devidos os direitos previstos no art. 7º, da CF/88, 

que estejam elencados em seu § 3º, do art. 39, dentre os quais não está 

inserido o "Fundo de Garantia do Tempo de Serviço", não se aplicando ao 

contrato celebrado sob a égide do direito administrativo o precedente 

oriundo do RE 596.478/RR do Colendo Supremo Tribunal Federal, porque o 

aludido julgamento abrangeu a contratação de servidor feita 

exclusivamente pelo regime celetista, além de tratar-se de norma de 

transição. 3. Não subsiste a pretensão da autora em receber adicional de 

insalubridade, se tal pleito não vem alicerçado em consistente prova 

documental e/ou pericial. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

(TJ-RR - AC: 0010137026083, Relator: Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, 

Data de Publicação: DJe 12/06/2015) Ainda, o Supremo Tribunal Federal 

também se manifestou, declarando que em casos similares as demais 

verbas são indevidas, sendo possível apenas o pagamento/levantamento 

do FGTS, destaco: Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) Dessa forma, 

verifica-se que o vínculo criado entre as partes são considerados 

precário, sendo rescindível a qualquer momento, diante da conveniência 

da Administração Pública, conforme previsão da Constituição Federal. 

Desse modo, os pedidos iniciais não podem ser acolhidos, vez que o autor 

não possuía qualquer direito sobre as verbas discutidas. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL do pedido formulado 

pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001819-96.2019.8.11.0004 Promovente: JAIRO MARQUES 

FERREIRA Promovido: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE COBRANÇA, alegando, em resumo, que trabalhou para o reclamado de 

14.10.2015 até 01.01.2017 e depois de 01.01.2017 a 25.06.2018. Afirma 

que o departamento de recursos humanos calculou suas verbas 

trabalhistas, no entanto, jamais foram pagas. Em sua defesa, o Munícipio 

alega que o autor trabalhou em regime de cargo em comissão, regido por 

contrato diverso de celetista, assim, afirma que não há que se falar em 

contrato de trabalho incidindo verbas trabalhistas. Aduz ainda que não tem 

dotação orçamentária conforme previsão constitucional, pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem. Verifica-se que a autora possuía 

contrato de trabalho temporário com o Munícipio com prorrogação 

sucessiva. Determina o artigo 37º, IX da CF: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público; No caso, o fato da Administração ter a 

discricionariedade de contratação em eventual interesse do serviço 

público, não torna o cargo regido pelo regime celetista, devendo obedecer 

as regras constituições. Neste sentido: RECURSOS DE APELAÇÃO EM 

AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. A Administração Pública está 

adstrita ao princípio da legalidade, que norteia o contrato de trabalho com 

seus servidores. Impossibilidade de pagamento de verba não prevista na 

legislação. Inaplicabilidade do regime celetista ao servidor estatutário. 

Sentença reformada. Recurso provido (TJ-SP -  APL: 

00050471920158260619 SP 0005047-19.2015.8.26.0619, Relator: Marcelo 

Berthe, Data de Julgamento: 05/06/2017, 5ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 07/06/2017) Assim, contratações temporárias sucessivas 

são consideradas NULAS. Sendo que quanto aos empregados, essas 

contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, 

possuindo direito apenas à percepção dos salários referentes ao período 

trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento 

dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS. Em outras palavras, o servidor público temporário se submete à 

ordem estatutária do ente federativo, não lhe sendo aplicáveis, ao arrepio 

das regras estatais, as normas da legislação trabalhista. Neste sentido 

também colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM 

RELAÇÃO A UMA DAS AUTORAS. CONTRATOS DE TRABALHO POR 

PRAZO DETERMINADO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. RESCISÃO. 

PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO OU RECEBIMENTO DE VERBAS 

RESCISÓRIAS DO REGIME CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS 

SUBMETIDOS AO REGIME ESTATUTÁRIO E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

PERTINENTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE NÃO CONFERE 

ESTABILIDADE AOS SEUS OCUPANTES. NATUREZA PRECÁRIA. PLEITO 

INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO JUSTIFICADOR DE DANO 

MORAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA QUE GARANTE AOS 

CONTRATADOS SOB O REGIME TEMPORÁRIO A COMUNICAÇÃO COM 

ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS ACERCA DA EXTINÇÃO DO 

CONTRATO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 6º DA LEI MUNICIPAL N. 

1.915/2003). PRAZO NÃO OBSERVADO PELA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE UM MÊS DE REMUNERAÇÃO. 

SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO. O servidor público temporário se submete à ordem estatutária 

do ente federativo, não lhe sendo aplicáveis, ao arrepio das regras 

estatais, as normas da legislação trabalhista. A contratação temporária 

que almeja suplantar uma carência pública extraordinária, porém, 

transitória, cria vínculo jurídico precário, motivo pelo qual é rescindível a 

qualquer tempo, haja vista que se trata de "ato discricionário da 

Administração Pública, que verifica a conveniência e a oportunidade, em 

obediência ao acima descrito. Do mesmo modo, a rescisão do contrato 

também é um ato discricionário, porque, se a Administração não vislumbra 

mais a necessidade de receber os serviços do contratado 

temporariamente, seja pela cessação da atividade ou nomeação de 

candidato aprovado em concurso público para o cargo, não há que se 

falar em ilegalidade ou nulidade da rescisão" (TJ-SC - AC: 

00040903620138240007 Biguaçu 0004090-36.2013.8.24.0007, Relator: 

Jaime Ramos, Data de Julgamento: 21/05/2019, Terceira Câmara de Direito 

Público) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 37, IX, CF/88. 

AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A AMPARAR A CONTRATAÇÃO. 

NULIDADE. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3 DO PERÍODO 

TRABALHADO. COBRANÇA DE FGTS. NATUREZA TRABALHISTA 

CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 333, INCISO 

I, DO CPC. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

1. A nulidade do contrato de trabalho estabelecido em caráter temporário 

entre a Administração Pública e o particular, não desnatura seu caráter 

administrativo-estatutário, para transformá-lo em celetista. 2. Aos 

servidores públicos são devidos os direitos previstos no art. 7º, da CF/88, 

que estejam elencados em seu § 3º, do art. 39, dentre os quais não está 

inserido o "Fundo de Garantia do Tempo de Serviço", não se aplicando ao 

contrato celebrado sob a égide do direito administrativo o precedente 

oriundo do RE 596.478/RR do Colendo Supremo Tribunal Federal, porque o 

aludido julgamento abrangeu a contratação de servidor feita 

exclusivamente pelo regime celetista, além de tratar-se de norma de 

transição. 3. Não subsiste a pretensão da autora em receber adicional de 

insalubridade, se tal pleito não vem alicerçado em consistente prova 

documental e/ou pericial. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

(TJ-RR - AC: 0010137026083, Relator: Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, 

Data de Publicação: DJe 12/06/2015) Ainda, o Supremo Tribunal Federal 

também se manifestou, declarando que em casos similares as demais 

verbas são indevidas, sendo possível apenas o pagamento/levantamento 

do FGTS, destaco: Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) Dessa forma, 

verifica-se que o vínculo criado entre as partes são considerados 

precário, sendo rescindível a qualquer momento, diante da conveniência 
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da Administração Pública, conforme previsão da Constituição Federal. 

Desse modo, os pedidos iniciais não podem ser acolhidos, vez que o autor 

não possuía qualquer direito sobre as verbas discutidas, não havendo 

pedido sobre o FGTS. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001938-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001938-57.2019.8.11.0004 Promovente: RONALDO JOSE DA 

SILVA Promovido: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES REVELIA Diante da 

ausência de contestação do Munícipio, importante ressaltar que não há 

que se falar em REVELIA contra a Administração Pública, pois os bens da 

união são considerados indisponíveis, cabendo a parte autora comprovar 

suas alegações, neste sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE GAMELEIRA - PE. SUPOSTO 

CRÉDITO ORIUNDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. 

EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NÃO APLICÁVEIS À FAZENDA 

PÚBLICA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS 

CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I, DO NCPC. APELAÇÃO 

CÍVEL DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Revelia do Município 

decretada pelo magistrado a quo. Não produção de seu efeito material, 

pois os bens e direitos da Administração são considerados indisponíveis. 

Ausência de presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pelo 

autor na petição inicial (REsp 1666289/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). 2. 

Compete ao autor, em demanda proposta em face da Fazenda Pública, 

demonstrar, e comprovar, as alegações contidas em sua petição inicial, 

mediante a produção de qualquer prova, sob pena de, em não o fazendo, 

ver rejeitada sua pretensão. 3. Na espécie, não há como se extrair da 

documentação colacionada aos autos, para além de dúvida razoável, que 

a autora efetivamente prestou os serviços descritos na inicial. Com efeito, 

a autora juntou aos autos apenas "solicitações de pagamento" - 

recepcionadas, é certo, ao que tudo indica, por integrante da 

administração municipal -, olvidando, contudo, de exibir as ordens de 

serviço. 4. Não se desincumbiu a autora, portanto, de ônus que lhe 

competia: provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do 

NCPC). 5. Recurso desprovido, à unanimidade de votos. (TJ-PE - APL: 

4970774 PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 

27/11/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2018) 

(Grifei) 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA, 

alegando que trabalhou para o reclamado de 11.12.2018 a 10.06.2019, 

onde pediu exoneração. Afirma que não foram pagas suas verbas 

rescisórias trabalhistas que totalizam R$ R$ 4.879,00 (quatro mil, 

oitocentos e setenta e nove reais). Pois bem. Verifica-se que a parte 

autora possuía contrato de trabalho temporário com o Munícipio. Determina 

o artigo 37º, IX da CF: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: IX - a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; No 

caso, o fato da Administração ter a discricionariedade de contratação em 

eventual interesse do serviço público, não torna o cargo regido pelo 

regime celetista, devendo obedecer as regras constituições. Neste 

sentido: RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCANSO 

SEMANAL REMUNERADO. A Administração Pública está adstrita ao 

princípio da legalidade, que norteia o contrato de trabalho com seus 

servidores. Impossibilidade de pagamento de verba não prevista na 

legislação. Inaplicabilidade do regime celetista ao servidor estatutário. 

Sentença reformada. Recurso provido (TJ-SP -  APL: 

00050471920158260619 SP 0005047-19.2015.8.26.0619, Relator: Marcelo 

Berthe, Data de Julgamento: 05/06/2017, 5ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 07/06/2017) Assim, contratações temporárias sucessivas 

são consideradas NULAS. Sendo que quanto aos empregados, essas 

contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, 

possuindo direito apenas à percepção dos salários referentes ao período 

trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento 

dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS. Em outras palavras, o servidor público temporário se submete à 

ordem estatutária do ente federativo, não lhe sendo aplicáveis, ao arrepio 

das regras estatais, as normas da legislação trabalhista. Neste sentido 

também colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM 

RELAÇÃO A UMA DAS AUTORAS. CONTRATOS DE TRABALHO POR 

PRAZO DETERMINADO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. RESCISÃO. 

PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO OU RECEBIMENTO DE VERBAS 

RESCISÓRIAS DO REGIME CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS 

SUBMETIDOS AO REGIME ESTATUTÁRIO E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

PERTINENTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE NÃO CONFERE 

ESTABILIDADE AOS SEUS OCUPANTES. NATUREZA PRECÁRIA. PLEITO 

INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO JUSTIFICADOR DE DANO 

MORAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA QUE GARANTE AOS 

CONTRATADOS SOB O REGIME TEMPORÁRIO A COMUNICAÇÃO COM 

ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS ACERCA DA EXTINÇÃO DO 

CONTRATO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 6º DA LEI MUNICIPAL N. 

1.915/2003). PRAZO NÃO OBSERVADO PELA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE UM MÊS DE REMUNERAÇÃO. 

SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO. O servidor público temporário se submete à ordem estatutária 

do ente federativo, não lhe sendo aplicáveis, ao arrepio das regras 

estatais, as normas da legislação trabalhista. A contratação temporária 

que almeja suplantar uma carência pública extraordinária, porém, 

transitória, cria vínculo jurídico precário, motivo pelo qual é rescindível a 

qualquer tempo, haja vista que se trata de "ato discricionário da 

Administração Pública, que verifica a conveniência e a oportunidade, em 

obediência ao acima descrito. Do mesmo modo, a rescisão do contrato 

também é um ato discricionário, porque, se a Administração não vislumbra 

mais a necessidade de receber os serviços do contratado 

temporariamente, seja pela cessação da atividade ou nomeação de 

candidato aprovado em concurso público para o cargo, não há que se 

falar em ilegalidade ou nulidade da rescisão" (TJ-SC - AC: 

00040903620138240007 Biguaçu 0004090-36.2013.8.24.0007, Relator: 

Jaime Ramos, Data de Julgamento: 21/05/2019, Terceira Câmara de Direito 

Público) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 37, IX, CF/88. 

AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A AMPARAR A CONTRATAÇÃO. 

NULIDADE. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3 DO PERÍODO 

TRABALHADO. COBRANÇA DE FGTS. NATUREZA TRABALHISTA 
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CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 333, INCISO 

I, DO CPC. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

1. A nulidade do contrato de trabalho estabelecido em caráter temporário 

entre a Administração Pública e o particular, não desnatura seu caráter 

administrativo-estatutário, para transformá-lo em celetista. 2. Aos 

servidores públicos são devidos os direitos previstos no art. 7º, da CF/88, 

que estejam elencados em seu § 3º, do art. 39, dentre os quais não está 

inserido o "Fundo de Garantia do Tempo de Serviço", não se aplicando ao 

contrato celebrado sob a égide do direito administrativo o precedente 

oriundo do RE 596.478/RR do Colendo Supremo Tribunal Federal, porque o 

aludido julgamento abrangeu a contratação de servidor feita 

exclusivamente pelo regime celetista, além de tratar-se de norma de 

transição. 3. Não subsiste a pretensão da autora em receber adicional de 

insalubridade, se tal pleito não vem alicerçado em consistente prova 

documental e/ou pericial. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

(TJ-RR - AC: 0010137026083, Relator: Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, 

Data de Publicação: DJe 12/06/2015) Ainda, o Supremo Tribunal Federal 

também se manifestou, declarando que em casos similares as demais 

verbas são indevidas, sendo possível apenas o pagamento/levantamento 

do FGTS, destaco: Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) Dessa forma, 

verifica-se que o vínculo criado entre as partes são considerados 

precário, sendo rescindível a qualquer momento, diante da conveniência 

da Administração Pública, conforme previsão da Constituição Federal. 

Desse modo, os pedidos iniciais não podem ser acolhidos, vez que o autor 

não possuía qualquer direito sobre as verbas discutidas, não havendo 

pedido de verbas referente a FGTS. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8010356-30.2017.8.11.0004 Promovente: MARIA DO SOCORRO 

SILVA Promovida: ADÃO RAIMUNDO SANTOS SILVA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifica-se que após 

a audiência de instrução, o reclamado apresentou justificativa para sua 

ausência, de modo que deixo de reconhecer sua revelia, no entanto, 

considerando que não informou a produção de prova que pretende fazer 

em audiência, deixo de redesignar novo ato, analisando o processo na 

situação que se encontra. O Reclamado não alegou preliminares, de forma 

que entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual 

passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso., permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, sendo realizada audiência de instrução com 

a oitiva de uma testemunha da parte autora. A autora ajuizou AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA aduzindo que contratou os 

serviços de pedreiro do reclamado ajustando o valor de R$16.500,00 

(dezesseis mil e quinhentos reais). Afirma que restou acordado o valor de 

entrada de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), mais três 

pagamentos no decorrer da obra, ajustada com prazo de finalização em 

90 dias. Afirma que houve abandono da obra pelo promovido, sendo pago 

a quantia de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Aduz que 

contratou outro pedreiro para finalização da obra, onde afirma que os 

serviços contratados não ultrapassariam a quantia de R$8.000,00 (oito mil 

reais), pugnando pela restituição de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais). Em sua defesa, o reclamado afirma que após o contrato, houve 

várias alterações da obra, o que aumentou o preço do serviço. Afirma que 

não houve atraso na entrega, visto que o prazo se findaria em 25.09.2016, 

e antes desse prazo ocorreu a rescisão contratual. Afirma que os valores 

recebidos foram pelos serviços já prestados, não havendo que se falar 

em devolução de quantia paga. Aduz que não houve abandono da obra, 

mas sim que o filho da autora que auxiliava o réu, começou a lhe ofender, 

expulsando-o da obra, tanto que deixou suas ferramentas de serviço no 

local que são avaliadas em torno de R$2.300,00 (dois mil e trezentos 

reais), pois a autora não quis devolver. Pleiteia em pedido contraposto, o 

valor das ferramentas e o período de 6 meses que ficou sem trabalhar em 

decorrência da ausência das ferramentas. Em audiência de instrução, foi 

ouvido o informante DANILO, que é genro da autora, e afirmou que tem 

conhecimento da reforma que o reclamado foi contratado e que o réu 

abandonou a obra, não sabendo o motivo. Confirma que não retornou para 

pegar seus materiais, e que a obra teria sido construída somente no 

percentual de 20% do contratado. Quantos aos valores que o reclamado 

teria recebido foram informações que obteve pela autora. Pois bem. 

Analisando detidamente a situação fática do processo, a autora após 

contratar outro pedreiro para finalização da obra, que forneceu um preço 

inferior ao valor do serviço, ingressa buscando a diferença do valor 

cobrado pelo reclamado. No entanto, entendo que não deve o pedido inicial 

prosperar, pois os serviços não há legislação que estabeleça o valor que 

cada pedreiro deve cobrar, ficando a critério do prestador do serviço e do 

contratante a negociação. No caso, a autora aceitou o valor cobrado, de 

modo que não há que se falar em cobrança indevida. Ainda, quanto a 

alegação de não conclusão da obra, não há prova suficiente da 

quantidade de serviço que foi prestado e do que restava a ser concluído, 

sendo certo que o informante da autora, tem interesse no litigio pelo 

parentesco entre as partes, de modo que, como restou o pagamento da 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), considerando que o valor 

cobrado pelo reclamado foi R$16.500,00, DÁ-SE POR RESCINDINDO O 

CONTRATO isentando ambas as partes do restante de seus 

compromissos pactuados. No que tange ao pedido contraposto, o 

reclamado não comprovou que não buscou suas ferramentas por ameaça 

da autora ou do seu filho, de modo que o valor pago pela autora também 

deve ser considerado como quitação de todo e qualquer direito do 

reclamado, inclusive pelos materiais que não buscou no local. Assim, na 

presente ação, o valor pago pela autora para o reclamado, na quantia de 
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R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), deve ser considerado como 

quitação do serviço prestado, bem como dos materiais que o reclamado 

deixou no local, tendo em vista a não conclusão da obra. Ainda, quanto ao 

pedido contraposto de lucros cessantes, o reclamado não comprovou que 

permaneceu sem trabalhar pelo período alegado, e ainda, como já 

explanado que não buscou as ferramentas por ameaça, de modo que não 

pode a autora ser responsabilizada. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

rescindido o contrato discutido neste processo, não havendo qualquer 

direito a ser pleiteado sobre o negócio discutido. b) SUGIRO improcedência 

do pedido contraposto. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FERNANDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

IMOBILIÁRIA UNIÃO DO LAGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO HAEFFNER OAB - TO0003245A (ADVOGADO(A))

LUKAS MACIEL CUSTODIO OAB - TO9053 (ADVOGADO(A))

BRUNA CLAUDIA VICENTE OAB - TO9013 (ADVOGADO(A))

LUIS GUSTAVO DE CESARO OAB - TO2213 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002037-27.2019.8.11.0004 Promovente: VALTER FERNANDES 

DE SOUSA Promovido: BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; 

IMOBILIÁRIA UNIÃO DO LAGO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES As reclamadas pleiteiam o reconhecimento da sua 

ilegitimidade passiva, no entanto, o autor justifica o motivo de ingresso em 

desfavor das rés, e com base na teoria da asserção, passo a análise do 

mérito da demanda. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL, onde suscita a reclamante 

que efetuou um contrato de aquisição de um lote em 120 prestações, e 

mais entrada no valor de R$300,00 (trezentos reais) que foi pago com um 

cheque de nº 235. Afirma que em 20.09.2013, o cheque foi devolvido por 

ausência de fundos, e ao tomar conhecimento pagou a vista a quantia, no 

entanto, o cheque não foi devolvido até o presente momento para que 

fosse retirado seu nome do CCF – Cadastro de Cheques sem Fundos. Em 

sua defesa, as reclamadas alegam que não tem relação com o objeto 

discutido no processo, e que o autor não comprova suas alegações, 

pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, analisando detidamente 

os autos, verifica-se que o autor apresentou comprovante de pagamento 

datado em 23.08.2017 em favor da empresa, e o cheque foi emitido para 

compensação na data de 20.09.2013, ou seja, as provas não indicam os 

fatos na maneira narrada pelo autor, visto que alegou pagar o valor após 

impossibilidade de compensação. Ainda, verifica-se que o cheque 

apresentado não indica que foi entregue a empresa reclamada, visto que 

está nominal a pessoa de “Hollys Karoliene Magalhães Brito” ou nome 

semelhante, assim, não resta comprovado que a situação apresentada é 

de responsabilidade das empresas reclamadas. Certo que conforme 

sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar 

("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a parte 

autora não comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar 

("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do 

autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Assim, os pedidos iniciais merecem total 

improcedência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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SIMONE PAULA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001197-17.2019.8.11.0004 Promovente: SIMONE PAULA 

SIQUEIRA Promovido: INFOBARRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - 

EPP Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O 

Reclamado não alegou preliminares, de forma que entendo que não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 
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atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando, em resumo, que possuía contrato de internet com a empresa ré 

desde 2013. Afirma que na data de 02.01.2018, mudou-se de residência e 

solicitou a transferência dos aparelhos, sendo que por causa do período 

chuvoso a ré alegou a impossibilidade da realização, de modo que a 

autora informou que a ré deveria procurar o novo morador para retirada 

dos aparelhos, visto que estaria se mudando naquela data. Aduz que na 

data de 13.01 ao passar em frente ao local percebeu que a antena não 

estava e com isso teve conhecimento que o produto foi furtado. Alega que 

a responsabilidade é da empresa que não retirou o equipamento, de modo 

que está sendo cobrada pela quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta 

reais) que entende ser indevido. Em sua defesa, a empresa reclamada 

aduz que as alegações da autora são inverídicas e fantasiosas, visto que 

na data de 10.01.2018, dirigiu-se até a empresa assinando distrato e se 

comprometendo a entregar os equipamentos até o dia 12 (doze). Afirma 

que a autora tem pleno conhecimento dos débitos em questão, conforme 

áudios anexos. Aduz ainda que em nenhum momento a autora solicitou 

transferência e foi negado em razão da chuva, visto que a empresa 

necessita trabalhar em qualquer clima. Pois bem. Analisando detidamente 

as provas, verifica-se pelos documentos apresentados pela reclamada, 

que a autora assinou distrato na data de 10.01.2018, se comprometendo a 

entregar os equipamentos, fato que demonstra a inverdade dos fatos 

narrados na inicial. Se verifica ainda pelo áudio (id. 26681435) e conversa 

pelo aplicativo WhatsApp, que a autora tinha conhecimento do valor do 

produto a ser pago, visto que estava sob sua responsabilidade. Assim, os 

pedidos iniciais não podem ser acolhidos, visto que demonstrado a má-fé 

da autora em alterar a verdade dos fatos, com intuito de isentar-se de 

cobrança legitima. Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, 

alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi 

non allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas 

alegações. A jurisprudência é uníssona neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE 

PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO 

AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da 

prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso 

I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar 

é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou 

alegar e não provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et 

allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a 

responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - 

AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (Grifei). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO 

INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato 

é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela 

o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - Assim, 

não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação 

contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo 

em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG 

- AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei) efeito, 

merece improcedência do pedido inicial. 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de ressarcimento 

moral sabendo que a dívida é devida, alterando as verdades dos fatos, 

sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. 

Neste sentido: EMENTA: INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO 

NEGATIVA -EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que 

se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como 

da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária. Sendo 

o ajuizamento da ação absolutamente temerário, deve ser mantida a 

penalidade aplicada pelo MM. Juiz a quo. (TJ-MG - AC: 

10000190675736001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de 

Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019) (Grifei). Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO pela condenação de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da 

parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 5%(cinco por cento) do valor da 

causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em 

favor da parte contrária e 10% sobre o valor da causa referente as 

custas processuais. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos n.º 1001939-42.2019.8.11.0004 Promovente: VANDA APARECIDA 

DE OLIVEIRA Promovido: BR-TRAN SOLUÇÕES EM TRÂNSITO Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO. 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou 

preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, sendo designada audiência de 

instrução, onde as partes informaram não ter provas a produzir. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, alegando que em 

novembro de 2017, necessitou utilizar-se do estacionamento denominado 

como área azul, implantado no centro da cidade de Barra do Garças. 

Assevera que procurou um monitor e foi informada que havia uma multa 

em seu veículo e deveria procurar a sede da empresa. Afirma que ao 

chegar na empresa foi tratada de forma ríspida ao ser questionada do 

motivo de não ter o aplicativo. Aduz que a funcionária informou que era 
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obrigado ter o aplicado, caso contrário iria continuar levando multa. Alega 

que se sentiu constrangida da forma grosseira que foi tratada, se sentindo 

humilhada com a situação. Em sua defesa, a empresa reclamada alega 

que a aplicação de multas é legitima do poder de polícia, de forma que não 

há possibilidade de ser multada pela empresa. Afirma que a autora não 

apresentou aos autos nenhuma prova da tarifação na data mencionada, e 

ainda em mais de dois anos de atuação não existe nenhuma punição em 

desfavor da empresa, sendo inverídico que seus funcionários tenha 

qualquer tratamento agressivo. Aduz que foi gerada apenas notificação 

de tolerância em desfavor da autora, de modo que não teria motivo para 

questionar tal fato. Assim, pugna pela improcedência da inicial em razão 

de ausência de provas das suas alegações. Pois bem. Analisando 

detidamente os fatos e documentos dos processos, verifica-se que pelos 

documentos anexados pela autora, não se comprova a aplicação de multa, 

mas tão somente tarifa de alocação, realizada pela empresa reclamada, 

onde no mesmo bilhete está descrito três formas para pagamento da 

tarifa. Ainda, observa-se pelo extrato apresentado pela reclamada (ID 

25079394), que a data de 11 e 14.10.2017 foram as primeiras utilização do 

serviço da autora, sendo que até o ano de 2019, época do ingresso da 

ação, existiu inúmeros serviços prestados, sendo todos regularizados, 

demonstrando que a autora teve conhecimento da forma correta para 

pagamento do serviço. Entendo que a reclamante não foi capaz de 

apresentar nenhuma prova suficiente, como por exemplo, reclamação via 

SAC, via PROCON ou outros que comprovassem a ofensa sofrida na data 

de 17 de novembro de 2017. Inclusive na data mencionada, não há 

nenhuma prova de utilização do serviço da ré. Assim, a autora não pode 

se valer de proposições genéricas, com intuito de receber supostos 

danos morais. Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas alegações. 

A jurisprudência é uníssona neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE 

DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO 

I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO 

COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a 

responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - 

AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (Grifei). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO 

INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato 

é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela 

o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - Assim, 

não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação 

contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo 

em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG 

- AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Com 

efeito, a espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Destarte, a dor moral, que decorre da ofensa aos direitos 

da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada 

do mero aborrecimento, a que todos estamos sujeitos, sob pena de se 

ampliar excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de 

desmerecermos o instituto. No caso, o fato de ser supostamente tratada 

de forma ríspida não é fato capaz de ensejar abalo moral, e se caso fosse 

uma situação extraordinária, não há elementos nos autos que demonstrem 

tal situação. Ainda, na audiência de conciliação, informada que o processo 

seria remetido a julgamento, a parte autora não informou o desejo de 

produção de prova testemunhal, não podendo alegar cerceamento de 

defesa. Além disso, ainda que dentro do prazo prescricional, não se pode 

deixar de observar que a autora ingressou com a presente ação após 

quase dois anos da suposta data dos fatos, o que demonstra que a 

situação por si só não foi capaz de ensejar tamanho constrangimento 

como alegado. Não se pode esquecer que a sensibilidade exacerbada 

está fora da órbita do dano moral, devendo ser levado em conta que a 

frustração e a contrariedade, em certa medida, fazem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 

até no ambiente familiar. Destacamos: O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Com efeito, a improcedência da ação se impõe. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL dos pedidos 

iniciais, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLINO ARAO GOMES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EUSTAQUIO BRAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PIRES OAB - MT12488/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001300-24.2019.8.11.0004 Promovente: VANDERLINO ARAO 

GOMES SANTANA Promovido: JOSE EUSTAQUIO BRAGA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO. 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou 

preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, sendo designada audiência de 

instrução, onde as partes informaram não ter provas a produzir. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, alegando que em agosto 

de 2018, adquiriu um veículo caminhonete HYUNDAI do reclamado, e que o 

veículo apresentou problemas, mas nada foi resolvido, de modo que 

efetuou o conserto visto que necessitava do automóvel. Alega que na 

data de 02.04.2019 encontrou o reclamado e este adentrou o veículo e se 

apossou do documento sem que esse percebesse. Afirma que a atitude 

do reclamado enseja reparação moral. Em sua defesa, o reclamado alegou 

que realizou contrato verbal com o autor, onde entregou um veículo 

HYUNDAI e recebeu como troca um veículo S10, cabendo ao promovente 

o pagamento da diferença de R$5.000,00 como diferença da troca. Afirma 

que o veículo S10 era financiado e o autor solicitou o prazo de 90 dias 

para regularização, e ainda informa que apresentou vários problemas 

mecânicos após a negociação. Assevera que após a quitação, 

formalizaram contrato, conforme segue em anexo, cabendo ao autor o 

pagamento da quantia de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) que 

seria feito de forma parcelada, e não tendo o autor cumprido, o título foi a 

protesto. Aduz que quanto ao documento do veículo, está previsto no 
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contrato que somente seria entregue após a quitação, de forma que litiga 

de má-fé. Por fim, assevera que na data mencionada, o título foi levado a 

protesto. Pleiteia pedido contraposto. Pois bem. Analisando detidamente os 

fatos verifica-se que o reclamado apresenta documentos suficientes que 

comprovam que o autor não apresenta a verdade dos fatos. Com efeito, 

restou devidamente demonstrado a negociação realizada, sendo que 

conforme previsão contratual, o autor não estava em posse do documento 

do veículo, de modo que não poderia ter tido tal documento furtado pelo 

reclamado. Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas alegações. 

A jurisprudência é uníssona neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE 

DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO 

I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO 

COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a 

responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - 

AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (Grifei). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO 

INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato 

é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela 

o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - Assim, 

não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação 

contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo 

em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG 

- AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Assim, 

os pedidos iniciais merecem total improcedência. 2.3. PEDIDO 

CONTRAPOSTO O reclamado pleiteia em pedido contraposto, o pagamento 

da última parcela, conforme nota promissória, e ainda a multa prevista no 

contrato, e ainda danos morais pela situação sofrida. Pois bem, entendo 

que merece ser acolhido o pedido de pagamento da última parcela, e ainda 

a multa contratual, que deve incidir sobre R$10.500,00 (dez mil e 

quinhentos reais), que se trata do valor do contrato. 3. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ Verifica-se que a parte autora ingressou com inicial, alterando a 

verdade dos fatos, com intuito de enriquecimento indevido, configurando 

litigância de má-fé. Neste sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – 

A Ç Ã O  D E  C O N H E C I M E N T O  D E  N A T U R E Z A 

CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE 

VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que autor livre e 

conscientemente contratou com a instituição financeira, a obtenção de 

empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito respectivo, correta 

a sentença que declarou a validade da contratação, objeto da demanda. II- 

Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos e valeu-se do 

processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, 

correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide 

manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter lucro fácil, 

movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Pois bem, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL do pedido 

formulado na petição inicial, com análise do mérito. SUGIRO procedência 

parcial do PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR o promovente ao 

pagamento da quantia de R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), a título 

de danos materiais, e por se tratar de obrigação contratual, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde efetivo 

prejuízo (Súmula 43 STJ). SUGIRO pela condenação de LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 

81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 5%(cinco por cento) do 

valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em 

favor da parte contrária e 10% sobre o valor da causa referente as 

custas processuais. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL dos pedidos iniciais, com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEY LEONEL VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001440-58.2019.8.11.0004 Promovente: WARLEY LEONEL 

VILELA Promovido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO/ ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que merece ser acolhida 

a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN, tendo em vista que o 

documento apresentado de protesto foi originado do ESTADO DE MATO 

GROSSO, cabendo somente a este responder por eventual falha na 

prestação do serviço. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA TRIBUTÁRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, onde em resumo aduz a parte autora que possuía 

uma motocicleta HONDA BROS, que foi vendida há mais de dez anos. 
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Alega que foi surpreendido com restrição (protesto) referente a cobrança 

de débitos de IPVA lançados na dívida ativa do ano de 2012 a 2018. Em 

consulta ao sistema do DETRAN verifica-se que a pessoa de Alex Gomes 

Moreira adquiriu a motocicleta em 2006, o que demonstra a ilicitude na 

cobrança em desfavor do autor. Em sua defesa, o ESTADO DE MATO 

GROSSO, pleiteou a perda do objeto em razão de que já removeu a 

cobrança em desfavor do autor e transferiu para o legitimo proprietário 

Alex. Afirma que inexiste dever de indenizar. Pois bem. Analisando 

detidamente os documentos, inclusive o id. 22201055, verifica-se que 

houve falha no sistema do SEFAZ não atualizando o cadastro do veículo, 

o que gerou a negativação no nome do autor, ainda que já providenciado a 

regularização, evidente que o autor permaneceu com seu nome restrito 

indevidamente, de modo que deve ser analisado o abalo moral. 2.3 DANOS 

MORAIS No que tange ao pedido de reparação a título de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO 

MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

1. Discute-se nos autos a configuração de ato ilícito e a consequente 

reparação por danos morais em decorrência da inscrição indevida em 

dívida ativa. 2. O Tribunal a quo assentou, com base no conjunto 

probatório dos autos, que ficou configurado dano moral reparável. 

Entendimento insuscetível de revisão, nesta via recursal, por demandar 

apreciação de matéria fática, dado o óbice da Súmula 7/ STJ. Agravo 

regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1477524 RR 2014/0220453-6, 

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/11/2014, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2014) Dispõe o 

Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos 

fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil 

no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo 

é possível concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, 

decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano 

moral passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a 

lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o 

sofrimento por ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, 

lesão esta que entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao 

contrário do asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou 

sim abalo moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser 

verificada a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização, em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com julgamento de 

mérito, para: a) CONDENAR, o Reclamado ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização 

por danos morais ocasionados ao Reclamante WARLEY LEONEL VILELA, 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e 

correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. b) Com esteio no 

artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, ambos combinados com o art. 485, VI, 

também do Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a 

Requerida e o objeto do direito afirmado neste juízo (o que implica na sua 

ilegitimidade passiva), julgo em relação ao Reclamado DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO o presente feito sem 

apreciação do mérito. Após o trânsito em julgado, deve ser observado o 

cumprimento de sentença nos termos do artigo 534 do CPC e seguintes. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002246-93.2019.8.11.0004 Promovente: MARCENILDA DA 

SILVA FARIA Promovido(s): VIA VAREJO S/A/ POSITIVO INFORMATICA 

S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A 

Reclamada VIA VAREJO alega incompetência do Juizado em razão da 

necessidade de perícia, preliminar que REJEITO, pois as reclamadas não 

cumpriram a solicitação da autora de encaminhamento para assistência, e 

ainda os elementos do processo, comprovam a existência de defeito no 

produto. Ainda alegou ilegitimidade passiva, aduzindo que fato de produto 

é de exclusiva responsabilidade do fabricante. Preliminar que REJEITO, 

visto que o artigo 18 do CDC determina a responsabilidade solidária dos 

fornecedores do produto. A Reclamada POSITIVO alega em preliminar falta 

de interesse se agir, pois o produto não foi encaminhado para assistência 

técnica. REJEITO a preliminar aduzida, pois a autora informa que solicitou o 

encaminhamento que não foi cumprido pela ré. 2.2. MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora 

ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, aduzindo, 

em resumo, que adquiriu um computador no site da primeira reclamada, 

que após chegar com defeito grave, foi encaminhado para assistência 

técnica, onde alegaram que mandariam um novo. Afirma que o outro 

computador chegou com o mesmo defeito, sendo solicitado a devolução 

do produto e restituição do valor pago que não ocorreu. A empresa VIA 

VAREJO assevera que o único responsável pela situação apresentada 

pela autora é o fabricante, e que inexiste dever de indenizar. A reclamada 

POSITIVO na sua contestação alega que a responsabilidade é da autora 

que não promoveu entrada na assistência durante a garantia, e pede 

improcedência do pedido de danos morais. Inicialmente, diante da patente 

relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 

373, II do CDC. Pois bem, verifica-se que a parte autora apresentou 

documentação que demonstra a tentativa de resolução da situação de 

forma administrativa, e por não ter interesse mais no produto, visto que foi 

enviado dois produtos com mesmo defeito, solicitou a restituição do valor, 

o que é devidamente previsto no CDC, e não foi cumprido pela reclamada, 

restando evidente a falha na prestação do serviço. Ressalto ainda a 

existência de solidariedade entre as reclamadas, visto que o produto 

apresentou defeito em menos de 30 dias da compra, conforme determina o 

CDC. 2.2.1. DOS DANOS MATERIAIS Foi deferida liminar para suspensão 
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das cobranças existentes no cartão de crédito, no entanto, as reclamadas 

não demonstraram o devido cumprimento, de modo que deverá ser 

convertido em perdas e danos para devolução do valor pago. Assim, 

devido a restituição da quantia de R$2.828,00 (dois mil, oitocentos e vinte 

e oito reais), em favor da autora. 2.2.2. DANO MORAL Quanto ao pedido 

de dano moral, é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Ademais, tenho que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que não resolveu a situação da autora de forma 

administrativa. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, para solidariamente: a) CONDENAR as Reclamadas ao 

pagamento da quantia de R$2.828,00 (dois mil, oitocentos e vinte e oito 

reais) a parte autora, a título de danos materiais, e por se tratar de 

responsabilidade contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) 

CONDENAR as Reclamadas a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

MARCENILDA DA SILVA FARIA, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil – 

mora ex persona) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (362 STJ) . c) REVOGO a tutela concedida, 

em razão da conversão em perdas e danos. d) DETERMINO que a 

promovida busque o produto na residência da autora no prazo de 30 

(trinta) dias, perdendo após esse prazo o direito de restituição. Ainda, 

caso haja algum impedimento pela autora para devolução, após 

comprovado nos autos, perderá a autora o direito ao ressarcimento 

material. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001096-77.2019.8.11.0004 Promovente: VANILDO MENEZES 

PEREIRA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Alegou em preliminar incompetência em razão da matéria, 

que REJEITO, vez que o autor trouxe aos autos laudo que supre a 

necessidade de perícia. Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, aduzindo que na data 

de 03.02.2019 sofreu diversas oscilações na sua rede de energia elétrica, 

o que causou a queima de alguns eletrodomésticos em sua residência, 

quais sejam, um televisor SMART de 43 polegadas TOSHIBA, um Modem 

Adsl DLINK, um roteador ENCORE e um Motor de portão elétrico GAREN. 

Afirma que efetuou o requerimento administrativo para ressarcimento, 

onde foi agendado uma vistoria que a ré não compareceu, porém, 

indeferiu o pedido, sob argumento que não registrou oscilação na rede 

elétrica na data mencionada. Aduz que recorreu da decisão, sendo 

novamente indeferido pelo mesmo motivo. Em sua defesa, a empresa 

reclamada alega que o autor não comprovou a oscilação da energia 

elétrica na data mencionada, ônus que lhe incumbia, de modo que deve 

ser julgado seu pedido improcedente. Pois bem, analisando detidamente os 

documentos dos autos, verifica-se que o autor após sofrer a perda de 

alguns eletros em razão da queda de energia elétrica solicitou 

ressarcimento administrativo, e apesar da reclamada agendar uma 

vistoria, não compareceu e ainda assim negou o ressarcimento. Com 

efeito, a reclamada assumiu a responsabilidade ao não realizar a vistoria, 

visto que não pode afirmar que não ocorreu a oscilação se tampouco 

analisou o local dos fatos. Ainda, importante observar que o autor 

apresenta conjunto probatório suficiente que demonstra a queima dos 

eletros, sendo certo que não há como o autor fazer mal uso dos 

aparelhos, restando evidente que a causa da queima, evidentemente foi 

de um fator alheio a sua vontade, compatíveis com a situação descrita nos 

autos. 2.3. DANO MATERIAL O autor, no id. 20418337, apresenta laudo 

técnico que demonstra o defeito dos produtos descritos. E ainda, no id. 

20418555, os orçamentos dos produtos que atingem a quantia de R$ 

2.184,23 (dois mil cento e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), 

que entendo que deve ser ressarcido pela empresa reclamada, de forma 

simples, visto que não restou comprovado a má-fé da reclamada, mas sim 

a falha na prestação do serviço. 2.4 DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a título de dano moral, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, visto que a situação poderia ter sido resolvida de forma 

administrativa, no entanto, em razão da falha da prestação do serviço, o 

autor permaneceu com os eletros queimados, ficando evidente a 

caracterização do abalo, neste sentido: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO 
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DO RIO DE JANEIRO SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL Recurso nº: 

0003784-63.2017.8.19.0008 Recorrente: WLADIMIR LEANDRO DA SILVA 

Recorrida: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A VOTO Relação de 

consumo. Fornecimento de energia. Queima de aparelho eletroeletrônico 

ocasionada por sobrecarga de energia. Negativa de ressarcimento do 

produto. Falha na prestação do serviço. Dano material e moral 

configurado. A sentença recorrida julgou extinto o feito, sem resolução do 

mérito, reconhecendo a preliminar de incompetência do Juízo, por 

necessidade de perícia técnica (fl. 56). Recorre o autor pugnando pelo 

afastamento da preliminar com análise do mérito e procedência dos 

pedidos (fls. 71-76). Contrarrazões prestigiando o julgado (fls.110-112). É 

o breve relatório. Decido. Sentença que merece reforma. Preliminar que se 

afasta, pois a ré tem outros meios de provar o alegado. Inexiste 

complexidade na causa a afastar a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, sendo possível a solução da lide com a prova apresentada nos 

autos. Causa madura para o julgamento. Aplicação do art. 1013, § 3º, I, do 

NCPC. Passo à análise do mérito. A relação jurídica entre as partes é de 

consumo, a ela se aplicando as regras da Lei 8.078/90, dentre as quais se 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e 

produtos. A repartição do ônus da prova deve se dar na forma do artigo 

373, do CPC/15, ou seja, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor. Nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/90, o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados ao consumidor, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre o risco de seus produtos 

ou a fruição destes. Ao contrário do que entendeu a sentenciante 

monocrática, consta da nota fiscal de fls. 13 que o aparelho televisor da 

parte autora teve a placa queimada em decorrência de diversas quedas 

de energia elétrica. Há comprovação à fls. 11 de que o autor compareceu 

à agência de atendimento pessoal da demandada, buscando 

ressarcimento administrativo dos danos causados ao aparelho. No 

documento de fls. 13, observa-se que a concessionária não nega que a 

queda de energia ocorreu no dia narrado na inicial, qual seja, 27/10/2016. 

Tendo restado incontroverso que houve uma intercorrência, é possível 

concluir que, na ausência de provas da ré, esta foi capaz de causar os 

danos ao equipamento, conforme afirmado pela parte autora. Destaca-se 

que não se pode presumir a má-fé do consumidor, posto que o CDC só 

permite presumir sua boa-fé. Assim, a prova produzida pelo autor é o que 

basta para que se reconheça que houve dano material ao seu patrimônio 

decorrente de fato do serviço operado pela ré. Falha na prestação de 

serviço caracterizada. Ausência de demonstração de excludentes de 

responsabilidade (art. 14, § 3º do CDC). A ré não produziu prova idônea 

no sentido de que teria tomado todas as medidas necessárias aptas a 

garantir a segurança do serviço essencial prestado ao consumidor. 

Caberia à concessionária demonstrar não apenas as medidas de 

prevenção tomadas, como a imprevisibilidade ou a inevitabilidade do 

ocorrido, ou ainda, eventual culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu 

na hipótese. Autor que faz jus à restituição do valor despendido para o 

reparo do aparelho televisor, R$1.800,00 (fls. 12). Dano moral configurado 

em razão da negativa da ré em resolver o problema do consumidor na via 

administrativa, prevalecendo o viés punitivo da indenização. Perda de 

tempo útil com o ajuizamento da demanda. Valor que fixo em R$ 1.000,00, 

em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

considerando-se a inexistência de repercussões de maior gravidade 

advindas dos fatos narrados. Ante o exposto, conheço do recurso 

interposto pelo autor e lhe dou parcial provimento para reformar a 

sentença e julgar procedentes os pedidos para condenar a ré: 1- ao 

pagamento de R$ 1.800,00 a título de indenização por danos materiais, 

corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de 

1% ao mês a partir da citação e 2- ao pagamento de R$ 1.000,00 a título 

de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data 

da sessão de julgamento e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, 

desde a citação. Sem ônus sucumbenciais, por se tratar de recurso com 

êxito. Ciente o devedor de que caso não pague a quantia certa a que foi 

condenado em 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado do 

acórdão, será aplicada a multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil de 2015, independente de nova intimação, ainda 

que o valor acrescido, somado ao da execução, ultrapasse o limite de 

alçada, conforme Enunciado Jurídico nº 13.9.1 oriundo do Encontro de 

Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais, publicado através do 

Aviso nº 23/2008 com a redação alterada pelo AVISO CONJUNTO 

TJ/COJES nº 15/2016. Cientes as partes de que os prazos processuais 

em sede de Juizados Especiais Cíveis continuarão a ser contados em dias 

corridos, inaplicável o art. 219 do CPC/15, nos termos do Enunciado n. 

12.2016 oriundo do AVISO CONJUNTO TJ/COJES nº 15/2016 publicado em 

06/06/2016. Rio de janeiro, 10 de outubro de 2017. Marcia de Andrade 

Pumar Juíza de Direito (TJ-RJ - RI: 00037846320178190008 RIO DE 

JANEIRO BELFORD ROXO I JUI ESP CIV, Relator: MARCIA DE ANDRADE 

PUMAR, Data de Julgamento: 11/10/2017, CAPITAL 2a. TURMA RECURSAL 

DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 16/10/2017) Portanto, restou-se 

comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema 

do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir 

corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, 

razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 

(cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.184,23 (dois mil cento e 

oitenta e quatro reais e vinte e três centavos a parte autora, a título de 

danos materiais, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) CONDENAR a parte Reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a pagar a quantia de a pagar 

quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos 

morais ao Reclamante VANILDO MENEZES PEREIRA, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001506-38.2019.8.11.0004 Promovente: MAURICIO LUIZ HAAS 

Promovido: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO. 2.1. PRELIMINARES O Reclamado alegou preliminares 

de incompetência em razão da necessidade de perícia técnica. Preliminar 

que REJEITO, pois o autor ciente que nos Juizados Especiais não há 

possibilidade de perícia, assume o risco da produção de suas provas, 

devendo o processo ser analisado no estado que se encontra. Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, 

alegando que em 01.06.2019 adquiriu uma caixa de cerveja da marca 

Petra. Afirma que tomou uma latinha sem nenhuma ocorrência, na segunda 

lata, ao tomar o liquido diretamente do recipiente sentiu a presença de um 

corpo estranho, cuspindo e percebendo que continha um inseto. 

Assevera que tal fato lhe causou repulsa, nojo e indignação. Afirma que 

tentou de forma administrativa o ressarcimento pelo constrangimento que 

não foi atendido. Em sua defesa, a empresa reclamada alega que o autor 

não junta o suposto produto aos autos, o que impossibilita qualquer perícia 

no caso. Aduz que o autor não prova que o suposto inseto estava dentro 

da embalagem do produto e que saiu da fábrica da ré nestas condições, 

sem que houvesse violação ou ato de sabotagem. Afirma ainda que o 

autor não prova que ingeriu o produto, e tampouco menciona que tivesse 

passado mal. Assevera que a situação apresentada nos autos não são 

passiveis de abalo moral, de modo que ofereceu o ressarcimento do valor 

do produto ao autor, e o mesmo negou. Pois bem. Analisando detidamente 

os fatos e documentos dos processos, verifica-se que as provas 

apresentadas pelo autor, são insuficientes para comprovar suas 

alegações. No caso, a forma da prova colacionada aos autos: fotos de um 

inseto nas bordas de uma lata de cerveja “aberta”, faz com que a 

reclamada seja obrigada a produzir prova negativa, o que é impossível, e 

torna a prova apresentada sem credibilidade. Com efeito, não há garantia 

de que a foto não tenha sido produzida de forma unilateral, o que vai de 

encontro com a boa-fé objetiva processual. Neste sentido: DECISÃO: 

ACORDAM os Integrantes da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao 

apelo de Spaipa S/A Indústria Brasileira de Bebidas, para julgar 

improcedente o pedido, condenando-se a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º do CPC/1973, 

prejudicado o recurso da autora. EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADO. PERÍCIA TÉCNICA DISPENSÁVEL. CONSUMIDORA QUE 

SUPOSTAMENTE IDENTIFICA CORPO ESTRANHO (TAMPA METÁLICA) 

DENTRO DA GARRAFA DE REFRIGERANTE. ALEGAÇÃO DE 

DESCONFORTO INTESTINAL. REQUERENTE QUE DEIXOU DE CONSTITUIR 

O SEU DIREITO, AO NÃO TRAZER PROVAS QUE CORROBOREM AS 

AFIRMATIVAS, A EXEMPLO DO CUPOM FISCAL DE COMPRA DO 

PRODUTO, FOTOS OU MESMO UMA DECLARAÇÃO MÉDICA QUE ATESTE 

OS EFEITOS CAUSADOS PELA SUPOSTA INGESTÃO DO LÍQUIDO. 

IMPOSSIBILIDADE DA REQUERIDA, INOBSTANTE A INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROBATÓRIO (NA SENTENÇA), DE PRODUZIR PROVA NEGATIVA DE 

FATO SEQUER DEMONSTRADO.PROVA DIABÓLICA. DEVER DE 

INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. APELAÇÃO² PROVIDA. APELAÇÃO¹ PREJUDICADA. (TJPR - 10ª 

C.Cível - AC - 1456674-8 - Piraquara - Rel.: Ângela Khury - Unânime - - J. 

25.08.2016) (TJ-PR - APL: 14566748 PR 1456674-8 (Acórdão), Relator: 

Ângela Khury, Data de Julgamento: 25/08/2016, 10ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 1895 03/10/2016) Ainda, importante ressaltar que o autor 

não comprova que ingeriu o produto, visto que da mesma forma, torna-se 

uma prova negativa em desfavor da reclamada, destaco: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. 

SEGURANÇA ALIMENTAR. BEBIDA (CERVEJA) COM CORPO ESTRANHO 

(CARTEIRA DE CIGARRO) NO INTERIOR DA GARRAFA IMPRÓPRIA AO 

CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INGESTÃO DO PRODUTO. DANO 

MORAL INOCORRENTE. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. O 

fabricante responde pelo produto defeituoso, assim considerado aquele 

que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, 

levando-se em consideração as circunstâncias do § 1º do art. 12, só não 

sendo responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no 

mercado; II que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito 

inexiste; III a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme 

determina o § 3 do artigo em comento. A responsabilidade é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando que fique comprovada a ocorrência do 

fato, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. Hipótese em que o 

autor não ingeriu o produto impróprio para o consumo, razão pela qual não 

se verifica a ocorrência do dano moral. Quando se trata de 

responsabilidade pelo fato do produto (artigo 12 do CDC), os chamados 

acidentes de consumo decorrentes de alimentos impróprios se 

materializam quando é colocada em risco a integridade física do 

consumidor, o que somente ocorre com a... efetiva ingestão do alimento 

impróprio. Dever de indenizar não configurado. Ação improcedente. 

Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078607843, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 24/10/2018). (TJ-RS - AC: 70078607843 RS, 

Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 24/10/2018, Nona Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018) Assim, a 

autora não pode se valer de proposições genéricas, com intuito de 

receber supostos danos morais. Certo que conforme sustenta velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a parte autora não 

comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar 

("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do 

autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Com efeito, a espécie não revela qualquer 

situação excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Destarte, a dor moral, que 

decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras 

subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a que todos 

estamos sujeitos, sob pena de se ampliar excessivamente a abrangência 
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do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto. Não se pode 

esquecer que a sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano 

moral, devendo ser levado em conta que a frustração e a contrariedade, 

em certa medida, fazem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar. 

Destacamos: O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum 

ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as 

provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Com 

efeito, a improcedência da ação se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL dos pedidos iniciais, com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001766-18.2019.8.11.0004 Promovente(s): MARY SONIA 

ACACIO DANTAS Promovido(s): LARISSA FRANCIELE ROQUE Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A Reclamada não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora 

ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, aduzindo, em resumo, que desde maio/2019 cuida de uma 

cadela da raça husky siberiano, e em razão de sua rotina de viagens, tem 

que deixar a cadela aos cuidados de terceiros. Afirma que tinha 

contratado a reclamada para ser sua personal trainer, e posteriormente 

frequentava sua academia, gerando vinculo de amizade entre ambas, e 

por estar ciente das causas de proteção animais que a autora se envolvia, 

ofereceu cuidados a sua cadela, quando a autora necessitasse. 

Assevera que quando a reclamada foi cuidar de sua cadela, mencionou 

várias críticas, pelo fato de que em razão das viagens da autora não 

poderia ter cachorro, o que a deixou bastante magoada. Aduz que além 

disso, teve conhecimento que a reclamada postou vídeo em grupo de 

WhatsApp insinuando que a cachorra da autora estava sendo maltratada. 

Assim, afirma que a situação é passível de abalo moral, visto que não 

autorizou qualquer filmagem na sua residência, e ainda que tais filmagens 

são ofensivas. Em sua defesa, a reclamada alega que cuidou da cadela 

da autora por dois dias, prestando inteira satisfação sobre alimentação, 

hidratação e bem estar da cadela, sendo indevida a forma que a autora 

distorce a situação com intuito de receber indenização em juízo. Assevera 

que pelas mensagens observa-se que a autora concordou com todas as 

observações feita sobre a cadela. Quanto aos vídeos, afirma que em 

nenhum momento denigre a imagem da autora, que filmou apenas para 

demonstrar que estava cuidando da cadela, e que foi enviado apenas 

para a autora, cabendo a esta a divulgação do conteúdo. Pugna pela 

improcedência da inicial. Pois bem. Analisando detidamente os fatos e 

documentos do processo, verifica-se que o vídeo descrito pela autora, em 

que está sendo analisado como o objeto da ofensa, não demonstra 

elementos suficientes para causar abalo, visto que o comentário da 

reclamada feito no vídeo também foi feito diretamente em conversa 

particular para a autora, que não discordou sobre a situação. Ainda, 

observa-se que não resta demonstrado que o vídeo foi postado em grupo 

de WhatsApp, mas sim, que o irmão da autora recebeu de um terceiro, que 

teve seu nome omitido no print apresentado na inicial. Assim, tem-se que a 

reclamada mandou este vídeo para um terceiro, que ambas as partes 

conhecem e omitem quem seria, mas possivelmente um conhecido em 

comum das partes, visto que a autora vai agradecer a mensagem enviada 

por esta pessoa. Dessa forma, não restou demonstrado o motivo do 

constrangimento vivenciado, visto que o dever da reclamada de cuidar do 

animal de estimação da autora foi devidamente cumprido, e o conteúdo do 

vídeo, não demonstra nenhuma intenção de denigrir a sua imagem. Com 

isso, se a ofensa se baseia na divulgação de imagem em grupo, não 

restou provado nos autos, a divulgação no local indicado. Nesta senda, 

tenho que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deve ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. Certo 

que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a 

parte autora não comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona 

neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar 

("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do 

autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) O autor nos presentes autos se resume 

em trazer proposições genéricas, sem fixar o centro exato dos elementos 

caracterizadores dos danos, quais sejam, o nexo de causalidade e o fato 

lesivo concreto. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na 

espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente 

comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou 

indigna. Se realmente houve difamações, calúnias ou injurias, o sistema 

correto para averiguação é a esfera penal, sendo certo que nos 

documentos e provas anexadas aos autos não restou demonstrado tal 

ocorrência. Não se pode esquecer que a sensibilidade exacerbada está 
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fora da órbita do dano moral, devendo ser levado em conta que a 

frustração e a contrariedade, em certa medida, fazem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 

até no ambiente familiar. Neste sentido: O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Com efeito, a improcedência da inicial se impõe. 

Deixo de condenar a parte autora na litigância de má-fé, visto que não 

caracterizado no processo. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001648-42.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA DE OLIVEIRA 

SANTOS Promovido: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR O promovido ainda pleiteia 

indeferimento da inicial, sob o argumento de que o extrato de negativação 

não é oficial e não foi anexado comprovante de endereço no nome do 

autor. REJEITO a preliminar alegada visto que o réu insurge-se contra o 

débito comprovando a veracidade da negativação, ainda considerando 

que o Banco tem filial nesta comarca, não há que se falar em 

incompetência. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, aduzindo que teve seu 

nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção de crédito, no valor 

de R$234,71 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), 

pois jamais contratou serviços do Reclamado. Em sua defesa, o promovido 

afirma que o autor é titular de uma conta corrente, e a dívida é oriunda da 

utilização do limite especial para pagamento de um cheque, assim, alega 

que a cobrança é devida, e pleiteia a improcedência da inicial. O reclamado 

apresenta cópia do cheque que demonstra a assinatura da autora, e do 

extrato bancário. A promovente impugnou genericamente a contestação, 

afirmando que inexiste prova da legitima cobrança da dívida discutida. 

Considerando que o cheque apresentado pelo reclamado demonstra 

grande verossimilhança nas assinaturas, a autora foi intimada para 

assinar na secretaria deste Juizado documento que afirma não ser sua 

assinatura, no entanto não compareceu e posteriormente requereu a 

desistência da ação. Apesar de ser cabível a desistência da ação em 

qualquer momento do processo, inclusive não havendo necessidade da 

anuência do réu já citado, verifico que os documentos apresentados pelo 

Promovido em sua contestação, comprovam a origem da dívida, o vínculo 

contratual entre as partes e a lide temerária apresentada pela autora. 

Sendo assim, o enunciado 90 do FONAJE declara: ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Verifico que há indícios de má-fé, visto que há 

verossimilhança nas alegações do promovido, que apresenta documentos 

suficientes comprovando a devida contratação e utilização dos serviços. 

Com efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC caberia a parte autora 

apresentar comprovante de pagamento da dívida informada pelo 

promovido. No entanto, deixou de comprovar a prova constitutiva de seu 

direito, ao qual considero que a negativação é devida. Nesse sentido, 

forçoso reconhecer que o Banco Reclamado agiu no exercício regular de 

um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 

188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou 

no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação 

civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

cobrança devida e ausência de pagamento pelo reclamante, razão pela 

qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, 

in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se 

em conta que o requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Requer o reclamado a 

condenação da parte autora em litigância de má-fé, por ingressar com 

ação de ressarcimento sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. Neste 

sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE 

NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – 

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE 

OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE 

APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que 

autor livre e conscientemente contratou com a instituição financeira, a 

obtenção de empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito 

respectivo, correta a sentença que declarou a validade da contratação, 

objeto da demanda. II- Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos 

e valeu-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente 

indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, 

trata-se de lide manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter 

lucro fácil, movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. 

(TJ-MS - AC: 08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, 

Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 

09/07/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Pois 

bem, é indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida 

em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na 

inicial que desconhecia a existência da divida, comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL do pedido 

formulado na petição inicial, com análise do mérito. SUGIRO pela 

condenação de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 5%(cinco por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, 

§2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor 

da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 10% 

sobre o valor da causa referente as custas processuais. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002046-86.2019.8.11.0004 Promovente(s): ITALO TRASI FILHO 

Promovido(s): MAX & MELO - CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A 

Reclamada alegou preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que deve o 

promovente ingressar contra o proprietário do imóvel, visto que apenas 

administra a propriedade. Preliminar que REJEITO, pois pelo contrato de 

locação apresentado, a empresa reclamada é procuradora do proprietário 

da residência, cabendo a resolução de todas situação que envolvem o 

imóvel. Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual 

passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PERDAS E DANOS 

em razão da rescisão contratual, aduzindo, em resumo, que em 

17.07.2018 firmou contrato de locação com a reclamada pelo período de 

12 meses. Assevera que a residência tinha problema com a fossa, sendo 

que esta foi limpa duas vezes em menos de dois meses. Afirma que 

notificou o locador, mas este quedou-se inerte em resolver os problemas 

hidráulicos, com isso buscou a tentativa de resolução do problema no 

CEJUSC em 02.07.2019. Assevera que tentava resolver a situação pois 

não pretendia sair do imóvel, pois era bem localizado e possuía boas 

condições de uso, e ainda que não tinha condições de se mudar pois seu 

filho tinha acabado de nascer. Em sua defesa, a empresa reclamada 

afirma que o autor altera a verdade dos fatos, pois o início dos entreveros 

ocorreu em maio quando o autor tentou renovar o contrato de aluguel, e 

diante dos atrasos no pagamento, a reclamada optou por não renovar. 

Afirma que com isso, o autor começou a ingressar judicialmente buscando 

a composição que não foi possível de forma administrativa. Afirma que o 

autor não apresentou nenhum documento que comprova os gastos 

mencionados, e ainda, que os pedreiros da empresa se negaram a fazer 

serviço da residência enquanto o autor residia em razão de que trataram 

os mesmo de forma mal educada. Pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais com consequente condenação em litigância de má-fé e ainda 

pleiteia em pedido contraposto danos morais. Pois bem. Analisando 

detidamente a situação apresentada no processo, primeiramente se 

verifica que o autor não foi capaz de apresentar conjunto probatório 

suficiente que demonstre o defeito na fossa séptica da residência, visto 

que as fotos apresentadas não são capazes de comprovar que agua 

originava da fossa, e ainda não há documento que comprove o pagamento 

paras limpeza do local no prazo indicado na inicial. Ainda, observa-se que 

o autor não teria tanto interesse em permanecer no imóvel, diante do 

problema que descreve, sendo certo que buscou amparo judicial no mês 

de maio, quase com a finalização do contrato, corroborando com as 

alegações da contestação quanto ao fato que o autor alega a situação 

após saber que o contrato não seria renovado. Assim, não há que se falar 

em multa contratual, pois não restou provado defeito no imóvel, apto a 

caracterizar quebra contratual. Quanto a alegação de que seu filho era 

recém-nascido, também não restou comprovado nos autos, visto que não 

existe nenhuma certidão de nascimento que comprova tal fato, de modo 

que tais argumentos não podem ser recebidos. Ainda, após alegação da 

reclamada que o autor pagava atrasado as prestações, fato que objetou 

no desinteresse da ré em renovar o contrato, o autor não impugnou 

fazendo prova em sentido contrário. Certo que a situação dos autos, não 

se trata de relação de consumo, caberia ao promovente nos termos do 

CPC, 373, I, fazer provas das suas alegações, o que não ocorreu. Com 

efeito, é certo que a reclamada não está obrigada a renovar o contrato de 

locação, independentemente do motivo, pois tratasse de liberdade 

comercial, assim, a busca judicial do autor pela renovação do contrato, 

torna-se sem efeito. Assim, quanto ao pedido de perdas e danos em 

decorrência dos gastos com a mudança não podem ser acolhidos, tendo 

em vista que a reclamada não é responsável por tais despesas, pois o 

contrato pactuado teve o prazo devidamente cumprido. Por fim, quantos 

as alegações de danos materiais e morais, não merecem procedência, 

pois não restou demonstrado nos autos a origem de nenhum abalo. Certo 

que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a 

parte autora não comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona 

neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar 

("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do 

autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) O autor nos presentes autos se resume 

em trazer proposições genéricas, sem fixar o centro exato dos elementos 

caracterizadores dos danos, quais sejam, o nexo de causalidade e o fato 

lesivo concreto. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na 

espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente 

comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou 

indigna. 2.3. PEDIDO CONTRAPOSTO A reclamada pleiteia o recebimento 

de danos morais em razão da ação promovida de forma indevida pelo 

autor, no entanto, a situação por si só não é capaz de ensejar abalo moral, 

e não demonstrado os elementos caracterizadores do abalo, o pedido 

deve ser rejeitado. 2.4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Verifica-se que o autor 

irresignado pela não renovação do contrato, ingressou judicialmente 

alegando fatos inverossímeis, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL e do PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro no 
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art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito. SUGIRO pela condenação de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte 

autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, 

onde CONDENO ao pagamento de 5%(cinco por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 

c/c artigo 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% 

sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte 

contrária e 10% sobre o valor da causa referente as custas processuais. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STHEFANE MARIA ARAUJO COSTA (REQUERIDO)

STENIO HENRIQUE SOUSA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000665-43.2019.8.11.0004 Promovente: IMOBILIARIA PEDRA 

LTDA - ME Promovido: STHEFANE MARIA ARAUJO COSTA/ STENIO 

HENRIQUE SOUSA GUIMARAES Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

2.2. REVELIA Decreto a revelia da promovida com base no artigo 20 da Lei 

9.099/95 e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente citada, deixou de 

comparecer a sessão de conciliação e apresentar contestação. No 

entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos 

alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. 2.3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA, 

afirmando que firmou contrato de locação com os reclamados em 

01.03.2018 até 17.12.2018. Pleiteia o recebimento da multa rescisória, 

alugueis de maio a dezembro/2018, água, energia e pintura, totalizando a 

quantia de R$ R$15.116,36 (quinze mil, cento e dezesseis reais e trinta e 

seis centavos) que não foram adimplidos. Os reclamados apesar de 

citados, não produziram nenhuma prova, a fim de comprovar a quitação 

dos débitos discutidos, de modo que entendo devido a presente cobrança, 

considerando a documentação anexada pela parte promovente. Neste 

sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. 

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE JULGAMENTO EXTRA 

PETITA REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. 

ORIGEM E EXISTÊNCIA DA DÍVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. 

PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Rejeito, de início, a preliminar de nulidade por 

cerceamento de defesa alegada devido a oitiva de duas das três 

testemunhas como informantes. O juiz é o destinatário das provas, não 

sendo obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas 

partes nos casos em que as provas colacionadas aos autos forem 

suficientes para o seu convencimento e para a solução do litígio. Na 

hipótese, foram colhidos os depoimentos de todas as testemunhas 

arroladas pela defesa, entretanto, o Juízo a quo não os recepcionou após 

verificar a presença de contradições e a ausência de clareza e de 

comprometimento. Rejeito, ainda, a preliminar de julgamento extra petita. A 

sentença vergastada manteve-se adstrita aos pedidos manejados pela 

parte autora. A correção monetária e os juros integram o pedido de forma 

implícita. Precedentes: STJ - REsp: 1636848 PE 2016/0292599-5, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/12/2016, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017; STJ - AgInt no 

REsp 1601631/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016. Restou incontroverso 

nos autos, conforme demonstra a alegação de ambas as partes e o 

cheque prescrito apresentado aos autos à fl. 10, que o autor emprestou 

ao réu a quantia de R$1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). Assim, o 

autor logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito. No entanto, o 

recorrente/réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do recorrido/autor (art. 373, II, do CPC), 

uma vez que não trouxe aos autos instrumento particular ou 

circunstâncias capazes de comprovar o pagamento da dívida (art. 320, 

CC/2002). Frisa-se que, conforme o art. 227, Parágrafo único, do CC/2002, 

a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da 

prova por escrito. Incabível, portanto, no caso, a alegação do 

réu/recorrente de que o pagamento da dívida restou comprovado pelo 

depoimento das testemunhas. Escorreita a sentença que julgou 

procedente o pedido inicial. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. 

Improvido. Sentença mantida por seus fundamentos. Condenado o 

recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. 

(TJ-DF 20160210042830 0004283-35.2016.8.07.0002, Relator: EDUARDO 

HENRIQUE ROSAS, Data de Julgamento: 25/04/2017, 3ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

02/05/2017 . Pág.: 989-1004) Com efeito, verifico que a origem da divida é 

licita, devendo ser acolhido in tontun os pedidos iniciais. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, 

para: a) CONDENAR, solidariamente, os Reclamados STHEFANE MARIA 

ARAUJO COSTA e STENIO HENRIQUE SOUSA GUIMARAES a pagar à 

quantia de R$15.116,36 (quinze mil, cento e dezesseis reais e trinta e seis 

centavos) ao Reclamante IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME, com juros 

moratórios de 1% desde o vencimento (Súmula 54 STJ) e corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012687-53.2015.8.11.0004

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

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))
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(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012687-53.2015.8.11.0004 Promovente: LUIZ DOS SANTOS 

QUEIROS Promovido: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. O executado apresentou exceção de pré-executividade, 

aduzindo excesso na execução, visto que não há que se falar em 

cobrança de multa, visto que nestes casos caberia a intimação pessoal do 

reclamado, em razão da quantia ser tão alta. Alega que a parte autora não 

agiu com boa-fé, visto que deixou transcorrer quase três anos para 

manifestar nos autos a cobrança das astreintes. Pugna pela revogação da 

cobrança das astreintes. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1 EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE Como cediço, a exceção de pré-executividade 

consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento 

do magistrado, nos próprios autos da execução, independentemente de 

penhora, embargos ou impugnação, matérias de ordem pública suscetíveis 

de serem apreciadas de ofício, e que não demandem dilação probatória. 

Inicialmente, ressalta-se que a exceção de pré-executividade, criação 

doutrinária e admitida pela jurisprudência, é incidente defensivo. Sendo 

assim, apesar da lei prever os embargos e a impugnação, como formas de 

o devedor apresentar suas defesas, pode-se afirmar que nosso sistema 

processual recepciona o reconhecimento de referida objeção. Na esteira 

desse raciocínio, insta observar que somente serão arguidas, em sede de 

exceção de pré-executividade, as matérias que podem e devem ser 

conhecidas de ofício pelo juiz, bem como aquelas que dispensam qualquer 

dilação probatória para sua demonstração. Desta feita, conclui-se que 

para as matérias que necessitam de comprovação, através de qualquer 

meio de prova, mister se faz a oposição dos respectivos embargos do 

devedor ou de impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, 

por analogia, a lição de Humberto Theodoro Jr.: "(...) está assente na 

doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da 

exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou 

depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre 

que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às 

condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. O que se 

reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la 

sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver 

necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de 

pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à 

análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do 

procedimento regular dos embargos." (In Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 285). Perscrutando os autos, 

verifica-se que a exceção merece parcial acolhimento. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a tutela liminar concedida em 

08.12.2015 (id. 7693087) determinou a suspensão das cobranças até o 

final da rusga, aplicando o valor de multa diária de R$200,00 (duzentos 

reais). Em janeiro (05.01.2016) apresentou documento comprovando o 

cumprimento da liminar. Em fevereiro, a parte autora informa que a liminar 

ainda não tinha sido cumprida, apresentando fatura do cartão de crédito, 

que demonstra a cobrança, com vencimento em 25.01.2016. Nos meses 

de fevereiro e março comprovou também novas cobranças. A sentença 

foi publicada em 29.05.2016, mantendo os efeitos da tutela, sendo que foi 

determinado a restituição em favor da parte autora das faturas cobradas 

até o mês de março. Na data de 01.07.2016, após petição da autora, foi 

determinado que a reclamada suspendesse a cobrança majorando a multa 

para R$400,00 (quatrocentos reais). Após, essa data, no mês de agosto e 

setembro/2016, a autora apresentou outras solicitações, no entanto, se 

tratava do pagamento da fatura do cartão de crédito, em que a autora 

afirmou que apesar de ter recebido o valor do dano material não poderia 

ser obrigada a pagar a fatura, referente ainda ao mês de julho/2016, ou 

seja, não ocorreu outras cobranças posteriores ao mês de julho/2016. 

Depois, a autora voltou a manifestar no processo somente em 10.06.2019, 

informando que a negativação em razão do atraso na fatura foi retirado 

somente em 15.12.2018, pugnando pelas atreintes de todo esse período 

que consiste na quantia de R$358.800,00 (trezentos e cinquenta e oito mil 

e oitocentos reais). Com efeito, analisando detidamente a situação 

apresentada no processo, verifica-se que a autora não faz jus ao 

recebimento do valor pretendido. No caso, quando ocorreu a majoração da 

cobrança em 01.07.2016, ocorreu somente mais uma cobrança em 

desfavor da autora, que tange a fatura do mês de julho. Ocorre que a 

parte autora não pagou a fatura, fato que objetivou a negativação do seu 

nome. No caso, diante da cobrança indevida, a autora já iria receber a 

quantia de R$400,00 (pelo descumprimento da liminar), sendo devidamente 

ressarcida, ou ainda, poderia pleitear a perdas e danos, no entanto, 

preferiu deixar de pagar a fatura, para posteriormente pleitear a cobrança 

da multa diária, fato que demonstra sua inteira má-fé processual. Assim, o 

valor das astreintes consiste em R$200,00 (duzentos reais) diários até a 

majoração que alterou para R$400,00 (quatrocentos reais) diários. No 

entanto, a liminar foi deferida por multa diária, quando deveria ter sido 

deferida por ato de descumprimento, visto que no processo se trata de 

cobrança na fatura do cartão de crédito, realizado mensalmente e não 

uma negativação, por exemplo, que persiste no tempo diariamente até sua 

retirada. Com isso, verificado a má-fé processual da autora em deixar o 

débito sem pagamento, inclusive deixando de manifestar no processo por 

quase dois anos, entendo pertinente ALTERAR as tutelas concedidas, 

para determinar a fixação das multas por ato de descumprimento. Desse 

modo, caberá a autora a reclamada o ressarcimento de 06 

descumprimentos (janeiro a junho/2016) no valor de R$200,00 (duzentos 

reais) e 01 (um) descumprimento no valor de R$400,00 (quatrocentos 

reais) totalizando assim R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), valor que 

deverá ser atualizado. Dada essas considerações, merece parcial 

procedência a presente exceção. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

CONHEÇO da presente exceção de pré-executividade e SUGIRO PARCIAL 

PROCEDENCIA para: a) ALTERAR a tutela concedida convertendo a multa 

diária para multa por ato de descumprimento. b) DECLARAR que o valor a 

ser ressarcido quanto as astreintes, consiste em R$ 1.600,00 (mil e 

seiscentos reais), que devem ser atualizados. c) Intime-se a parte autora 

para que forneça o valor atualizado da presente execução. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº 1000996-25.2019.8.11.0004 Promovente: MARCIA THOMAZ DOS 

SANTOS DO NASCIMENTO Promovido: OI MÓVEL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A empresa reclamada 

alega em preliminar INCOMPETÊNCIA em razão da necessidade de perícia. 

Preliminar que REJEITO, pois sendo a autora ciente que nos Juizados 

Especiais, não cabe a produção de prova pericial, deve apresentar as 

provas de suas alegações. Entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 
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provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora 

ajuizou AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO 

MORAL, afirmando que é cliente da operadora ré, na modalidade pós-paga 

pelo nº ((66) 9 9918-1104, aderindo ao plano de internet de 15 megabytes 

(apesar de ser disponibilizado somente 05), com a inclusão de mais duas 

linhas telefônicas no valor de R$244,78 (duzentos e quarenta e quatro 

reais e setenta e oito centavos). Afirma que no primeiro e segundo mês as 

faturas vieram no valor de R$289,74, tendo que ligar na empresa onde 

enviaram nova fatura com valor correto, sendo que todas as vezes eram 

os serviços bloqueados. Afirma que na fatura seguinte, que também 

chegou com o preço incorreto, a autora ligou na empresa e informaram 

que até dia 12.04.2019 seria realizado o desbloqueio, no entanto, até o 

ingresso da ação (16.05.2019), ainda não foram desbloqueados os 

serviços, tendo a autora que contratar nova internet de outra empresa. 

Pleiteia o cancelamento dos serviços e da cobranças, visto que sofre a 

possibilidade de inserção indevida nos órgãos de proteção. Em sua 

defesa, a empresa reclamada assevera que não há comprovação da falha 

na prestação do serviço, que o serviço de internet não é indispensável, e 

que não há que se falar em abalo moral. Não há que se falar em inversão 

de ônus da prova, visto que a autora deve apresentar a prova do seu 

pedido, visto que estaríamos adentrando na prova negativa, o que não é 

permitido. Pois bem, primeiramente apesar da autora alegar cobrança 

indevida, verifica-se que apresentou aos autos somente duas faturas, 

uma no valor de R$289,74, referente ao período de 03.1 a 03.02.2019, e 

outra no valor de R$244,78 referente ao período de 03.02 a 03.03.2019. 

Assim, não há tampouco a apresentação da fatura do mês de abril que 

alega a cobrança indevida, sendo que analisando os documentos 

apresentados pela empresa reclamada, no id. 20743534 - Pág. 3, 

verifica-se que a fatura com vencimento em 18.04.2019 constava o valor 

de R$244,79, não havendo portanto, prova da cobrança indevida. Dessa 

forma, a autora não apresentou nenhum documento que comprovasse a 

suposta cobrança indevida em seu desfavor. Ainda, analisando o fato da 

autora mencionar que foi obrigada a contratar outro serviço de internet, 

em razão de que o serviço da promovida não estava sendo 

disponibilizado, verifica-se que o endereço da prestação do serviços da 

reclamada era: Rua W, 62, Tamburi; sendo que o serviço da empresa 

Infobarra foi contratado em nome de Thiago dos Santos Passilio do 

Nascimento, no endereço Rua Jose Jeronimo, 1287, Setor Campinas. Ou 

seja, os endereços são em bairros distintos, e ainda a parte autora não 

apresentou comprovante de endereço em seu nome, não existindo prova 

das suas alegações. Assim, diante das inconsistências das provas 

apresentadas, forçoso reconhecer a improcedência do pedido de dano 

moral, visto que a autora não demostrou que o serviço não estava sendo 

disponibilizado, e ainda, que não demonstrou a cobrança indevida. Por fim, 

evidente que a autora não tendo mais interesse nos serviços da 

reclamada, poderá promover o cancelamento, no entanto, deverá se 

responsabilizar pelas faturas confeccionadas até abril/2019. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido formulado na petição inicial, 

para: a) DECLARAR inexiste o contrato discutido no presente processo, 

bem como as faturas posteriores ao mês de abril/2019, REVOGANDO os 

efeitos da tutela. b) SUGIRO improcedência dos pedidos de danos morais. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente sentença à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001340-06.2019.8.11.0004 Promovente: JOAO RAMOS DA 

SILVA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (Destaquei e negritei). O presente 

processo foi iniciado mediante vestibular subscrita por advogado(a) 

devidamente habilitado(a), inclusive ultrapassando o limite de 20 salários 

mínimos. Seguindo a concatenação de atos previstos na lei 9.099/1995, 

aprazou-se audiência de conciliação, tendo a parte autora comparecido 

desacompanhada do (a) profissional que a representa. Uma análise 

menos aprofundada levaria à simples conclusão de que não há se falar 

em penalidade diante do que dispõe o enunciado 36 do FONAJE: 

ENUNCIADO 36 – A assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação. Entretanto o caso 

vertente contém ingrediente que não autoriza a incidência do enunciado 

em voga. Com efeito, o referido enunciado contém sentença que permite 

concluir que se eventualmente a parte ingressar com demanda cujo 

conteúdo econômico esteja acima de 20 salários mínimos, somente será 

obrigatória sua representação por profissional quando da audiência de 

instrução do feito, ou na hipótese de pretender interpor eventual recurso 

caso ocorra o julgamento antecipado da lide. Diversamente ocorrerá caso 

o pedido inicial tenha sido formulado por advogado e concretizada a 

exigência prevista no artigo 9º (parte final) da Lei 9.099/1995, pois nestas 

hipóteses torna-se obrigatória a assistência nos demais atos, não ficando 

ao alvedrio da parte escolher as solenidades processuais em que será 

representada pelo seu mandatário. De fato, uma vez tendo postulado em 

nome da parte, deve o profissional se fazer presente nas sessões 

processuais previstas na Lei 9.099/1995, já que a parte não possui 

capacidade postulatória e já se encontra devidamente representada. 

Entendimento mais flexível autorizaria a postular no polo ativo do feito dois 

personagens bem distintos, um desprovido de capacidade postulatória e 

outro devidamente capacitado para tanto, realizando entre eles 

revezamento de atos processuais conforme a conveniência de cada um. 

Realmente, iniciada a demanda por advogado devidamente capacitado e 

seguindo o processo sua marcha em decorrência desta específica 

atuação, compreende este magistrado ser vedada à parte autora 

pessoalmente praticar atos processuais, especialmente quando se trata 

de reclamação que exige a representação por meio de advogado por se 

encontrar acima do teto de 20 salários mínimos, ou quando este já for 

postulante em nome da parte autora. O espírito que embebeu o enunciado 

36 foi o de mitigar o artigo 9º da Lei 9.099/1995 até o momento em que o 

feito reclame instrução, não tendo por escopo flexibilizar a referida norma 

para permitir a atuação simultânea da parte e de seu advogado nas 

causas acima dos indigitados 20 salários mínimos. De bom alvitre registrar 

que tal comportamento tem se tornado corriqueiro no âmbito desta 

comarca, não sendo raras as situações em que advogados (vários com 

escritórios situados em comarcas distantes) distribuem numerosas ações 

em nome das partes, ausentando-se das audiências de conciliação, 

menosprezando este relevante ato que se presta a conciliar os litigantes e 

por fim à rusga promovendo a pacificação social, o que fazem por 

contarem com uma interpretação deturpada do enunciado aqui enfocado. 

Não bastasse isto, uma vez conferido o mandato judicial somente é 

possível a sucessão voluntária do procurador mediante observância dos 

artigos 111 e 112 do CPC, ainda que fosse para a parte postular em causa 

própria, o que certamente não era possível no caso vertente. Assim, 

diante da ausência de condições da ação, no que tange ao pressuposto 

processual subjetivo, que quanto as partes dizem respeito a capacidade 

processual e capacidade postulatória, entende-se devida a extinção do 
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processo. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, afasto no caso vertente a 

incidência do enunciado 36 do FONAJE e sustentado pela inteligência 

extraída dos artigos 76, §1º, I do CPC e art. 9º da Lei 9.099/1995, ambos 

combinados com os artigos 103, 111 e 112 do CPC, e SUGIRO QUE SEJA 

JULGADO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito. Tendo em vista 

que não houve a efetiva ausência da parte autora à audiência de 

conciliação, mas sim de quem detinha poderes para postular em seu nome, 

deixo de condená-la ao pagamento das custas judiciais, o que faço com 

esteio no § 2º, do artigo 51 da Lei 9.099/1995. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001600-83.2019.8.11.0004 Promovente: ADRIANO ANTONIO 

SILVA DE SOUZA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES A empresa reclamada ausência de apresentação de 

extrato de negativação, no entanto, REJEITO a preliminar, visto que a inicial 

não pleiteia nenhuma obrigação quanto a negativação, e sim quanto a 

suspensão de fornecimento de energia. Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde 

em resumo, alega a parte autora que é titular da unidade consumidora 

6/2671096-2, e em abril de 2019 começou a ser cobrado indevidamente 

pela unidade de consumo 6/2680069-8, que desconhece. Assevera que 

em 13 julho de 2019(sábado), aumentando o transtorno já sofrido, ao 

retornar de uma viagem, deparou-se com seu imóvel sem energia, sendo 

que todas as faturas estavam devidamente pagas. Afirma que ao entrar 

em contato com a ré, não informaram o motivo da suspensão e avisaram 

que a religação ocorreria em até 24 horas, no entanto, já teria se passado 

mais de 72 horas sem o restabelecimento do fornecimento. Em sua 

defesa, a reclamada afirma que a negativação se trata de débitos 

referente unidade 6/2680069-8, em que o autor era antigo morador antes 

da unidade atual que reside. Afirma que os débitos foram retirados da 

negativação na data de 30.04.2019, um dia após a quitação dos débitos 

discutidos. Assim, afirma que não há dever de indenizar. A promovida 

nada menciona sobre a suspensão da energia mencionada pelo autor na 

inicial. Pois bem. A parte reclamada não justifica o motivo de suspensão do 

fornecimento de energia do autor na unidade de consumo nº 6/2671096-2, 

de modo que ainda que o autor fosse titular de outra unidade, não poderia 

a reclamada promover a suspensão do consumo atual a fim de obrigar o 

autor a adimplir outros débitos. Ainda, a reclamada não apresenta 

documentos que comprovem que o autor era titular da UC 6/2680069-8, 

sendo certo que muitos consumos aqui cobrados, são compatíveis com a 

data em que houve cobrança da UC atual do autor, de modo que não são 

anteriores, como tentou alegar a reclamada na inicial. Dessa forma, resta 

evidente a falha na prestação do serviço, diante da suspensão indevida 

da UC do autor, e ainda a cobrança indevida de outra unidade em 

desfavor do autor. 3.1 . DANOS MORAIS No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que a suspensão indevida do fornecimento de energia 

lhe causou prejuízos diversos de mero dissabor. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE 

DE ENERGIA INDEVIDO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR ARBITRADO 

PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. I. O recurso em tela devolveu a esta Corte apenas a discussão 

a respeito do valor da condenação a título de danos morais. Resta 

incontroverso o dever de indenizar, discutindo-se somente o quantum 

arbitrado II. Levando-se em conta as condições econômicas do autor, bem 

como a capacidade econômica da concessionária e que o Apelante ficou 

apenas 1 dia com a energia suspensa, o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) não se mostra nem tão baixo, assegurando o caráter repressivo 

e pedagógico próprio da indenização por danos morais, nem tão elevado, 

a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa, razão pelo que 

deve ser mantido. III. Apelação conhecida e não provida. (TJ-MA - AC: 

00044947520178100027 MA 0109022019, Relator: LUIZ GONZAGA 

ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2019, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL) A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante ADRIANO ANTONIO SILVA DE SOUZA, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência 

da presente sentença, DECLARO inexistente a cobrança em desfavor do 

autor com relação aos débitos da UC nº 6/2680069-8. c) REVOGO os 

efeitos da tutela vez que alcançou seus objetivos. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 
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Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ OAB - MT23724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LALONI TRINDADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LALONI TRINDADE OAB - SP0086908A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001653-98.2018.8.11.0004 Embargante: MARCELO LALONI 

TRINDADE Embargado: THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pelo reclamado MARCELO LALONI TRINDADE, 

alegando a existência de OMISSÃO, sob argumento que a sentença não 

analisou o pedido contraposto de danos materiais. No tocante a 

contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição.? (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, merece acolhimento as alegações do 

embargante, e considerando que a ação principal restou extinta sem 

analise de mérito, impossibilita a análise do pedido contraposto, neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO URGENTE DE MEDIDA LIMINAR - 

CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA - PRECLUSÃO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PEDIDO CONTRAPOSTO 

PREJUDICADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO. --Não tendo 

a parte se insurgindo em momento oportuno, inadmissível nova apreciação 

da matéria, em decorrência da preclusão temporal, à luz do art. 507 do 

CPC/15 -Se foi julgada extinta a ação principal, resta prejudicado o exame 

do pedido contraposto, porquanto sua apreciação depende da análise do 

mérito do pedido principal, não subsistindo sua tramitação de forma 

autônoma -Devem ser reduzidos os honorários sucumbenciais, nos 

termos do art. 85 §§ 2º e 3º, II do CPC. (TJ-MG - AI: 10143170001570001 

MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de 

Publicação: 15/02/2019) (Grifei) Assim, o pedido contraposto deve ser 

extinto sem analise de mérito junto com a ação principal, fato que não foi 

mencionado na sentença. Diante do exposto, SUGIRO o CONHECIMENTO 

dos embargos em apreço e os ACOLHO, devendo constar na sentença: b) 

SUGIRO extinção sem mérito do pedido contraposto em consequência da 

não análise do pedido principal. Mantenho os demais termos da sentença. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE OLIVEIRA DE SOUZA GOMES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA MAYARA NUNES SAGGIN OAB - MT25319/O (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000091-20.2019.8.11.0004 Promovente: LILIANE OLIVEIRA DE 

SOUZA GOMES LEITE Promovido: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejados pelo reclamado ITAU VIDA E PREVIDENCIA 

S.A, alegando a existência de OMISSÃO, sob argumento de que a 

sentença não analisou sobre o pedido da parte autora de depositar em 

juízo as parcelas de novembro e dezembro/2018. No tocante a 

contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, a demanda buscava inicialmente a obrigação de 

fazer de restabelecimento do seguro contratado, o que foi devidamente 

promovido pela ré após o ingresso da inicial, sendo que na sentença 

restou a analise somente dos danos morais, em razão da perda do objeto 

da obrigação de fazer. Com efeito, promovendo a reclamada a reativação 

do seguro, cabe a mesma a cobrança das parcelas devidas, não havendo 

necessidade de determinação judicial, visto que a autora em nenhum 

momento se negou ao pagamento, que somente não teria ocorrido em 

razão da não emissão das faturas pela ré. Desse modo, os argumentos 

transcritos na sentença foram devidamente fundamentados, embasados 

nos motivos suficientes no livre convencimento do Juízo, sendo que o 

meio adequado para alteração do mérito da decisão é o recurso inominado 

e não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANAIR FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO(A))

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001803-16.2017.8.11.0004 Promovente: WANAIR FRANCISCA 

DE JESUS Promovido: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pelo promovente WANAIR FRANCISCA DE 

JESUS, alegando a existência de ERRO MATERIAL/CONTRADIÇÃO, sob 

argumento de apesar da autora ser intimada para apresentar fatura com 

código de barras legível e comprovante de pagamento se manteve inerte, 

o que objetivou no reconhecimento tácito que sabia do erro do código de 

barras. No tocante a contradição aventada em sede aos embargos de 

declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui generis 

permissiva pela sistemática processual para complemento-retificador do 

decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento 

adjetivo civil: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I– esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, a intimação constante no despacho id. 11287363, 

buscava que a parte autora apresentasse a fatura com código de barras, 

que deveria por exemplo apresentar a segunda via, para comparação do 

código de barras com o boleto de pagamento, o que não foi apresentado 

pela autora, conforme termos constantes na sentença. Com efeito, os 

argumentos transcritos na sentença foram devidamente fundamentados, 

embasados nos motivos suficientes no livre convencimento do Juízo, de 

modo que buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o 

recurso inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, 

SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a 

sentença proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão, contradição ou 

erro material da decisão embargada. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MACIEL SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001347-32.2018.8.11.0004 Embargante: IMOBILIARIA PEDRA 

LTDA - ME Embargado: TATIANE MACIEL SOUSA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pelo promovido IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME, 

alegando a existência de OMISSÃO, sob argumento de que o contrato 

após rescisão não poderia ter a cobrança realizada pela reclamada, visto 

que não teria representação para tanto. No tocante a contradição 

aventada em sede aos embargos de declaração, cabe elucidar que por 

ser matéria recursal sui generis permissiva pela sistemática processual 

para complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim 

dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, foram analisados os documentos apresentados, 

e objetivou no entendimento pela improcedência do pedido inicial, visto que 

pela situação fática, não restou demonstrado que o contrato estaria 

rescindido, visto que não foi cumprido todas as obrigações pactuadas. 

Com efeito, os argumentos transcritos na sentença foram devidamente 

fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001499-80.2018.8.11.0004 Promovente: JOAO CARLOS DE 

OLIVEIRA SILVA Promovido: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, manejado 

pela promovente JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, alegando a 

existência de OMISSÃO, sob argumento de que os documentos 

apresentados no processo não foram analisados de forma devida, visto 

que sob todos os ângulos cabe a procedência do pedido inicial. No tocante 

a contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 359 de 1067



se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, foram analisados os documentos apresentados, 

e objetivou no entendimento pela improcedência do pedido inicial. Com 

efeito, os argumentos transcritos na sentença foram devidamente 

fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO HAEFFNER OAB - TO0003245A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001348-17.2018.8.11.0004 Promovente: WELDER CRISTIAN 

RODRIGUES Promovido: JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pelo promovente WELDER CRISTIAN 

RODRIGUES, alegando existência de OMISSÃO, sob argumento que 

mencionou que o valor pago seria R$20.777,28 (vinte e sete mil, 

setecentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), de modo que 

indevido deixar de analisar o pedido de danos materiais em razão da não 

quantificação. No tocante a contradição aventada em sede aos embargos 

de declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui generis 

permissiva pela sistemática processual para complemento-retificador do 

decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento 

adjetivo civil: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I– esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, verifica-se que o autor na narração dos fatos da 

sua petição inicial, menciona o valor pago, no entanto, no pedido é claro: 

“Requer a restituição do valor pago, já descontado o percentual de 

retenção estabelecido, seja feito em única parcela, com acréscimos de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação¸ assim 

resta evidente a ausência de quantificação do valor pretendido, visto que 

não apresentou o cálculo do valor já abatido que pretendia receber. Desse 

modo, como não há pedido especifico na sua petição inicial, não há como 

ser analisado, neste sentido: Apelação cível. Transporte. Passageira. 

Pleiteia a autora indenização por danos materiais e morais por lesão 

sofrida em sua mão decorrente de falha do serviço do réu. Sentença de 

improcedência. Apelação da autora com preliminar para deferimento de 

prova pericial, e ultrapassado que seja provido o pedido de indenização 

por dano moral. Prova pericial despicienda eis que somente requer a 

autora indenização por dano moral. O juiz é o destinatário da prova, 

entendendo desnecessária pode por ele ser dispensada. Falta de pedido 

específico quanto a alegado dano material consubstanciado em gastos ou 

período de incapacidade. Requerimento em sede recursal apenas no que 

tange ao pedido de indenização por dano moral. Condição de passageira 

que não restou comprovada após análise da prova produzida. Autora que 

não fez prova dos fatos constitutivos do Direito. Inversão do ônus da 

prova que não isenta a autora de fazer prova mínima dos fatos alegados. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 

00216451120138190038, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO 

GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 

19/06/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) Observa-se ainda que o 

pedido de dano material, foi julgado sem analise de mérito, não havendo 

qualquer prejuízo para a parte. Com efeito, os argumentos transcritos na 

sentença foram devidamente fundamentados, embasados nos motivos 

suficientes no livre convencimento do Juízo, de modo que buscando 

alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso inominado e 

não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002157-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA DE FATIMA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO OAB - MT24521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002157-07.2018.8.11.0004 Promovente: LINDALVA DE FATIMA 

RAMOS Promovido: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA/ AXA 

SEGUROS S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, manejados pelos reclamados, onde a 

reclamada HAVAN aduziu que não há que se falar em solidariedade 

quanto aos danos morais. A reclamada AXA afirma que a forma de 

aplicação dos juros e correção monetária deve incidir somente da 

sentença. No tocante a contradição aventada em sede aos embargos de 

declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui generis 

permissiva pela sistemática processual para complemento-retificador do 

decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento 

adjetivo civil: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I– esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 
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Janeiro, 2006.) No caso, os argumentos dos embargantes não devem ser 

considerados, primeiro, a solidariedade atinge todos os fatos que 

envolvem a situação apresentadas, e segundo a forma de aplicação de 

juros e correção está devidamente fundamentada conforme entendimento 

sumulados. Desse modo, os argumentos transcritos na sentença foram 

devidamente fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, sendo que o meio adequado para alteração do 

mérito da decisão é o recurso inominado e não embargos de declaração. 

Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em 

apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar nenhuma 

omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002249-48.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYNE CORREA DEVOTTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYNE CORREA DEVOTTE OAB - MT22003/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002249-48.2019.8.11.0004 Promovente: NAYNE CORREA 

DEVOTTE Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES O Reclamado não alegou preliminares, de forma que 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS, alegando que solicitou o cancelamento da UC 

6/9301658-2 na data de 16.09.2019, sendo informada que não seria 

gerado mais nenhum tipo de cobrança, no entanto foi gerado um boleto no 

dia seguinte, de modo que a autora efetuou o pagamento. Assevera que 

dia 25.09, a nova moradora do local, informou a autora a cobrança de um 

debito entre a data de 17 a 26.09.2019, dirigindo-se novamente a Energisa 

onde informaram que a cobrança seria retirada, no entanto novamente foi 

cobrada pelo boleto que deveria ter sido cancelado. Assim, pleiteia 

ressarcimento pela situação vivenciada. Em sua defesa, a empresa alega 

que a autora promoveu na data de 16.09.2019 a solicitação de 

desligamento da UC, sendo gerada a fatura no dia seguinte. Afirma que na 

data de 26.09 solicitou o cancelamento do pedido de desligamento, sendo 

gerada nova fatura residual. Afirma que mera cobrança indevida não gera 

abalo moral. Pugna pela improcedência da inicial. Pois bem, analisando 

detidamente a situação transcrita nos autos, verifica-se que a cobrança 

emitida dia 26.09.2019, é manifestamente ilegal, visto que pelo extrato 

apresentado pela reclamada, a autora solicitou a rescisão contratual, e 

não o retorno da unidade como alega. Assim, evidente a cobrança 

indevida. 2.2.1 DANO MATERIAL Entendo devida a restituição em face da 

autora quanto a quantia cobrada indevidamente, que consiste em R$20,84 

(vinte reais e oitenta e quatro centavos). 2.2.2. DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação à título de Dano Moral, entendo que a 

conduta da Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que falha na prestação do serviço 

frustram a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

promovida. Entendo que o fato da parte autora apesar de ter demandado 

de forma administrativa, não ter seu problema resolvido, continuando a 

cobrança indevida, incorre em abalo moral. Evidente que a cobrança de 

valores indevidos é fato que configura lesão extrapatrimonial, capaz de 

gerar a condenação por dano moral. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

COBRANÇA INDEVIDA POR PRODUTO NÃO CONTRATADO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ESTORNO EFETUADO ANTES DO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - PERDA DE 

TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - A 

cobrança indevida por serviço não contratado pelo consumidor, por si só, 

causa dano moral, sendo agravada pelo fato de que este, em razão da 

evidente perda de tempo útil, tenta resolver a questão na esfera 

administrativa e, ainda, precisa acionar o Judiciário para ver resguardado 

seu direito, frontalmente agredido pela má-fé gerencial. (TJ-MG - AC: 

10000190408559001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data 

de Julgamento: 20/08/0019, Data de Publicação: 23/08/2019) Constatado o 

dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, para o que 

imperioso o atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a fixação 

do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e 

moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da 

ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A reparação civil 

possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo 

objetivar tanto a compensação do mal justo experimentado pelo ofendido 

quanto a punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do 

ato. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem 

como o como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, 

plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de R$20,84 (vinte 

reais e oitenta e quatro centavos) à título de indenização por danos 

materiais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 

do STJ). CONDENAR o Reclamado ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco 

mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante NAYNE CORREA DEVOTTE, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) desde a citação (art. 405 CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). b) Como consequência da presente sentença DECLARO 

INEXISTENTE a cobrança em discussão neste processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERNANDES FRIBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

01/04/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERNANDES FRIBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

01/04/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006990-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MANOEL MODESTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/03/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006990-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MANOEL MODESTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/03/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006990-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MANOEL MODESTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/03/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INDIARA VALERIA BATISTA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/03/2019 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007014-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/03/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CAVALCANTE ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/04/2017 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CAVALCANTE ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/04/2017 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011626-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

8011626-54.2015.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

12 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007004-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA RODRIGUES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/03/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005366-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. V. D. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. M. E. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT5433-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA VIA ADVOGADO PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO REQUERIDO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003012-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CAMILO CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1003012-14.2017.8.11.0006. AUTOR(A): ADRIANA CAMILO CUNHA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CACERES Vistos. 1. INTIME-SE 

a parte autora, via DJE, a fim de que promova o prosseguimento do feito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação do § 1º, do artigo 485, 

do CPC/2015. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001763-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENCIA PEREIRA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENAMARA ROCHA MONTEIRO OAB - MT0006246A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ILDETE ROCHA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001763-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CLEMENCIA PEREIRA GUEDES 

INVENTARIADO: MARIA ILDETE ROCHA Vistos. 1. INTIME-SE a parte 

inventariante, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, colacione 

aos autos o verso da certidão de óbito da Srª Clemencia Pereira Guedes. 

2. Considerando a morte da única herdeira da de cujus, INTIME-SE a 

inventariante para retificar as primeiras declarações indicando os 

sucessores desta, bem como trazendo aos autos novo plano de partilha 

dos bens deixados por Maria Ildete Rocha, no prazo de 20 (vinte) dias. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004455-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUTY NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

MONIQUE RETIELE DE ALMEIDA ORTIZ OAB - 055.353.981-79 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA ORTIZ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1004455-29.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RUTY NUNES DE ALMEIDA 

REPRESENTANTE: MONIQUE RETIELE DE ALMEIDA ORTIZ Vistos. 1. 

DEFIRO a cota ministerial derradeira e, para tanto, INTIME-SE a parte 

autora, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos 

autos os reais e relevantes motivos para a venda do imóvel em questão, 

devendo, se for o caso, apresentar proposta de compra e venda de outro 

imóvel. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000064-94.2020.8.11.0006

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

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

CONCEICAO ALMEIDA FERREIRA OAB - 034.878.371-02 

(REPRESENTANTE)

DEBORA ALMEIDA FERREIRA OAB - 051.123.071-02 (REPRESENTANTE)

RONIVALDO APARECIDO ALMEIDA FERREIRA OAB - 046.003.601-76 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO FERREIRA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000064-94.2020.8.11.0006. REPRESENTANTE: CONCEICAO ALMEIDA 

FERREIRA, RONIVALDO APARECIDO ALMEIDA FERREIRA, DEBORA 

ALMEIDA FERREIRA REQUERIDO: LICINIO FERREIRA PINTO Vistos. 1. Há 

situações que dispensam a abertura de inventário, sendo suficiente o 

requerimento de alvará judicial, em face da natureza dos bens deixados à 

sucessão ou de seu reduzido valor, como bem dispõe o art. 1.037 do CPC 

c/c a Lei 6.858, de 24/11 /1980 e o Decreto nº. 85.845, de26/03/1981. 2. 

Ocorre que no caso do falecido LICINIO FERREIRA PINTO, além do crédito 

que ora se pretende levantar, há também outros bens a inventariar, 

conforme certidão de óbito juntado à inicial, pelo que indispensável a 

abertura do inventário, inclusive para que o presente feito possa 

prosseguir, conforme dispõe o art. 2º da Lei Nº. 6.858/80 e o art. 1º, 

parágrafo único, inciso. V, do Decreto nº. 85.845/81. 3. Ante ao exposto, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

se já foi ajuizado o inventário dos bens deixados pelo “de cujus” e, não o 

tendo, que seja providenciado o ajuizamento do mesmo, bem como para 

apresentar o documento exigido pelo artigo 2º do Decreto nº 85.845/81, 

sob pena de indeferimento da inicial. 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001342-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA CARINA PINHEIRO CAMILO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA PINHEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001342-67.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LETICIA CARINA PINHEIRO 

CAMILO REQUERIDO: JOSEFA PINHEIRO DA COSTA Vistos. 1. DÊ-SE vista 

dos autos ao MPE, com o escopo de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias. 2. Após, FAÇAM-ME imediatamente conclusos. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004914-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR CARDOSO LEAL FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT5635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA HELENA COSTA MARQUES CARDOSO LEAL (DE CUJUS)

Outros Interessados:

LUCIANE CAROLINE ZAPPE (HERDEIRO)

GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA (HERDEIRO)

NESTOR CARDOSO LEAL NETO (HERDEIRO)

AVANY CARDOSO LEAL (HERDEIRO)

ANDRE LUIZ CARDOSO LEAL (HERDEIRO)

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT5635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1004914-31.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NESTOR CARDOSO LEAL 

FILHO DE CUJUS: REGINA HELENA COSTA MARQUES CARDOSO LEAL 

Vistos. 1. Determino a nobre gestora judiciária, que encaminhe a presente 

ação ao distribuidor, com o escopo de que certifique se as custas e taxas 

judiciárias foram recolhidas. 2. Em caso negativo, INTIME-SE o 

inventariante, para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento 

das custas e despesas processuais, conforme determinado na decisão 

de mov. 22560187, sob pena de remoção. 3. No mesmo prazo, deverá o 

inventariante juntar aos autos as certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal de 

Mirassol D’Oeste e Porto Esperidião, a Guia de informação e apuração do 

imposto de transmissão causa mortis, com o respectivo cálculo do ITCD 

expedida pela Fazenda Pública Estadual e com os comprovantes de 

quitação e o plano de partilha. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007875-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MARIANO RODRIGUES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1007875-13.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL CARLOS 

RODRIGUES DOS SANTOS INVENTARIADO: ESPÓLIO DE MARIANO 

RODRIGUES DOS SANTOS Vistos. 1. Tendo em conta a manifestação 

retro, INTIME-SE a parte requerente para juntar aos autos a guia de 

informação de apuração do ITCMD ou declaração de isenção completas e 

legíveis, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Após, INTIME-SE a Fazenda Pública 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Em seguida, DÊ-SE vista 

dos autos ao Ministério Público para igualmente manifestar-se. 4. Por fim, 

FAÇAM-ME conclusos. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000142-88.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA MARIA CASTRILLON MENDES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINNET MENDES DANTAS OAB - MT0018292A (ADVOGADO(A))

LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO OAB - MT0010506A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA CASTRILLON MENDES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000142-88.2020.8.11.0006. INVENTARIANTE: OLGA MARIA CASTRILLON 

MENDES ESPÓLIO: OLGA CASTRILLON MENDES Vistos. 1. RECEBO a 

inicial, por estarem presentes os requisitos dos arts. 319, 320 e 610 do 

CPC/2015. 2. Conforme regra do parágrafo único do artigo 617, NOMEIO 

INVENTARIANTE a própria parte requerente, que prestará compromisso 

em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subseqüentes conforme artigo 620, sob pena de remoção ex vi artigo 622, 

I, todos do CPC/2015. 3. Juntamente com as primeiras declarações, deve a 

inventariante dar o valor correto da causa que nos processo de inventário 
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corresponde ao valor do patrimônio a ser transmitido, com a exclusão das 

dívidas e da meação do cônjuge supérstite se houver, recolhendo as 

custas processuais complementares. 4. Após, DETERMINO a nobre 

gestora judiciária, que encaminhe a presente ação ao distribuidor, com o 

escopo de que certifique se as custas e taxas judiciárias foram recolhidas 

corretamente, observando-se o novo valor atribuído à causa pelo autor. 5. 

Restando recolhida as custas corretamente, forte no artigo 626 do 

CPC/2015, CITE-SE para os termos do inventário e da partilha o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros, os legatários, herdeiro incapaz ou ausente, a 

Fazenda Pública, o Ministério Público e, se houver testamento, também o 

testamenteiro, observando a diligente gestora judicial os dizeres do 

referido artigo. 6. Concluídas referidas citações, conforme preconizado no 

artigo 627, do CPC/2015, o feito aguardará em cartório e pelo prazo 

comum de 15 (quinze) dias, para que as partes possam dizer sobre as 

primeiras declarações, sendo que a Fazenda Pública, no prazo de 30 

(trinta) dias, informará ao juízo o valor dos bens de raiz descritos nas 

primeiras declarações, assim o fazendo com base no seu cadastro 

imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015. 7. Superado os prazos 

encimado, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e manifestações das partes 

interessadas quanto às primeiras declarações, bem como, sobre a 

concordância ou impugnação dos valores dos bens de raiz pela Fazenda 

Pública e, então, mediante correta triagem, à conclusão para fins e tempos 

do artigo 630 do CPC/2015. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000194-84.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000194-84.2020.8.11.0006. REQUERENTE: MARIANA FERREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. 1. Há 

situações que dispensam a abertura de inventário, sendo suficiente o 

requerimento de alvará judicial, em face da natureza dos bens deixados à 

sucessão ou de seu reduzido valor, como bem dispõe o art. 1.037 do CPC 

c/c a Lei 6.858, de 24/11 /1980 e o Decreto nº. 85.845, de26/03/1981. 2. 

Ocorre que no caso da falecida RENILDA DA GUIA FERREIRA, além do 

crédito que ora se pretende levantar, há também outros bens a inventariar, 

conforme certidão de óbito juntado à inicial, pelo que indispensável a 

abertura do inventário, inclusive para que o presente feito possa 

prosseguir, conforme dispõe o art. 2º da Lei Nº. 6.858/80 e o art. 1º, 

parágrafo único, inciso. V, do Decreto nº. 85.845/81. 3. Ante ao exposto, 

INTIME-SE a parte requerente, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar se já foi ajuizado o inventário dos bens deixados pela “de cujus” 

e, não o tendo, que seja providenciado o ajuizamento do mesmo, bem 

como para apresentar o documento exigido pelo artigo 2º do Decreto nº 

85.845/81, sob pena de indeferimento da inicial. 4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001436-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGIDA FIDELA DE MORAES ESPINOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO ESPINOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001436-15.2019.8.11.0006. REQUERENTE: BRIGIDA FIDELA DE MORAES 

ESPINOSA REQUERIDO: FLORENTINO ESPINOSA Vistos. 1. CUMPRA-SE o 

parágrafo quarto e seguintes do despacho de id 18058473. 2. Por fim, 

FAÇAM-ME conclusos. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000188-77.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PINHEIRO LEITE (REQUERENTE)

ANGELA PINHEIRO LEITE HERMOZA (REQUERENTE)

EMERSON PINHEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE (DE CUJUS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000188-77.2020.8.11.0006. REQUERENTE: EMERSON PINHEIRO LEITE, 

ANGELA PINHEIRO LEITE HERMOZA, ANDERSON PINHEIRO LEITE DE 

CUJUS: MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE Vistos. 1. Trata-se de ação de 

inventário promovida por EMERSON PINHEIRO LEITE, ANDERSON PINHEIRO 

LEITE e ANGELA PRINHEIRO LEITE HERMOSA dos bens deixados por 

MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE, todos qualificados nos autos. 2. 

Conforme se observa da peça inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteia assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. 3. Com 

efeito, os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser 

deferidos ou mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar 

as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (artigo 

98, CPC/2015). 4. Assim sendo, não há nos autos qualquer elemento que 

demonstre a hipossuficiência do autor, mesmo porque, não trouxe 

qualquer documento que comprove o alegado. 5. Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVAS 

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme inteligência 

do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, os benefícios da justiça gratuita 

somente serão concedidos aos que comprovarem documentalmente a 

situação de hipossuficiência financeira. Assim, nos termos do artigo 5º da 

Lei l.060/50, o juiz não está obrigado a conceder os benefícios da justiça 

gratuita diante da mera juntada de declaração de pobreza. A 

hipossuficiência tem presunção relativa e deve ser evidenciada 

satisfatoriamente para que possa ser deferida em juízo.” (N.U 

0000239-05.2012.8.11.0033, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

17/04/2018) 6. Ante ao exposto, INTIME-SE o requerente para, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, juntando documentos 

que comprovem a hipossuficiência alegada ou, não havendo 

comprovação, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (§2º do art. 99 e art. 290, CPC/2015). 7. 

Deverá a parte autora, no mesmo prazo, juntar aos autos o verso da 

certidão de óbito, bem como a frente da carteira de identidade e CPF do 

requerente Emerson Pinheiro Leite. 8. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002379-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVITA FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDO ALVES DE FRANCA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002379-32.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOVITA FERREIRA DE 

FRANCA REQUERIDO: VANILDO ALVES DE FRANCA Vistos. 1. 

CERTIFIQUE-SE acerca da realização do estudo psicossocial determinado 

nos autos. 2. Em caso positivo, PROCEDA-SE a juntada no prazo de 24 
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horas, DANDO-SE vista dos autos ao Ministério Público em seguida. 3. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005466-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIA FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005466-93.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CLERIA FERREIRA DA SILVA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: MARINA CORREA DA SILVA Vistos. 1. 

REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 2. Em seguida, à conclusão. 3. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004455-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUTY NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

MONIQUE RETIELE DE ALMEIDA ORTIZ OAB - 055.353.981-79 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA ORTIZ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1004455-29.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RUTY NUNES DE ALMEIDA 

REPRESENTANTE: MONIQUE RETIELE DE ALMEIDA ORTIZ Vistos. 1. 

DEFIRO a cota ministerial derradeira e, para tanto, INTIME-SE a parte 

autora, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos 

autos os reais e relevantes motivos para a venda do imóvel em questão, 

devendo, se for o caso, apresentar proposta de compra e venda de outro 

imóvel. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 258771 Nr: 10092-75.2019.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE AUGUSTA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA LUIZA TEIXEIRA BERGAMINI, 

LUAN CARLOS TEIXEIRA, LUIZ CARLOS TEIXEIRA, LUCAS CARLOS 

TEIXEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS TEIXEIRA, NATALIA CRISTINA 

SANTOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:18412/E, VICTOR LUIZ MARTINS DE 

ALMEIDA - OAB:25974/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal. 2. Não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo “codex”, RECEBO a petição inicial, que deverá tramitar em Segredo 

de Justiça (artigo 189, II, CPC/2015). 3. DEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita, conforme os termos do art. 98, CPC/2015 c/c art. 1º, § 2º, da Lei 

5.478/1968.4. Ademais, CITEM-SE E INTIMEM-SE os Requeridos para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca.5. CONSIGNE-SE no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do requerido à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC/2015, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC/2015), bem como as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(§9º, art. 334, CPC/2015).6. ADVIRTA-SE a parte Requerida de que o 

prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo requerido, com 10 (dez) 

dias de antecedência (§ 5º do art. 334).7. Deverão constar do mandado 

de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do Código de 

Processo Civil, in verbis:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000171-41.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. V. C. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

ELIZETE DA SILVA CORREA OAB - 025.604.741-31 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NASCIAN MORELATO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000171-41.2020.8.11.0006. AUTOR: N. V. C. M. REPRESENTANTE: 

ELIZETE DA SILVA CORREA REU: NASCIAN MORELATO Vistos. 1. 

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal. 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial. 3. PROCESSE-SE em segredo de justiça 

nos termos do art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Ante a 

ausência de documento comprobatório do valor percebido a título de 

salário do requerido, e considerando o binômio possibilidade-necessidade, 

ARBITRO alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, equivalente a R$ 311,70 (trezentos e onze reais e setenta 

centavos), a ser pago mensalmente pelo requerido à representante legal 

da parte autora, até o dia 10 de cada mês, a partir da citação, a ser 

depositado na conta bancária indicada nos autos. 5. REMETAM-SE os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca para a realização de sessão de mediação/conciliação. 6. CITE(M)

-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça(m) à audiência designada, acompanhado(s) de advogado(a) 

ou Defensor Público, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem 

como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no artigo 335 

do CPC. 7. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (§5º, art. 334, CPC). 8. CONSIGNE-SE no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC), bem como as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 

334, CPC). 9. Restando infrutífera a tentativa de conciliação, 

CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo de resposta e, em seguida, 
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REMETAM-SE dos autos ao Ministério Público para manifestação. 10. 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do CPC. 

11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006628-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO STEFANI ROCHA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO ROCHA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

PEDRO STEFANI ROCHA (HERDEIRO)

ANTONIO STEFANI ROCHA (HERDEIRO)

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1006628-26.2019.8.11.0006. INVENTARIANTE: PAULO STEFANI ROCHA 

DE CUJUS: LAZARO ROCHA Vistos. Chamo o feito à ordem. 1. Cuidam os 

autos de Inventário, proposta por PAULO STEFANI ROCHA dos bens 

deixados por contra LAZARO ROCHA, todos qualificados no feito em 

epígrafe. 2. Recebida a inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita (Id: 

26638682). 3. No entanto, compulsando os autos, verifico que tal pedido 

deveria ter sido indeferido. Explico. 4. A Lei nº 1.060/50 não exige forma 

sacramental para a declaração da hipossuficiência, bastando simples 

afirmação na petição inicial “de que não está em condições de pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou 

de sua família” (art. 4º), mas a Constituição Federal reza que a gratuidade 

será conferida “aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, 

LXXIV). 5. Elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o 

amparo que pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à 

Justiça, assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário 

irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o Legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. 6. 

Revisando detidamente os autos, vê-se que os herdeiros são: dentista, 

empresário, comerciante, funcionários públicos, etc., o que indica uma 

condição sócio-econômica bem diversa do que podemos denominar de 

pessoas próximas da linha de pobreza alegada. 7. No mais, consta da 

primeira declaração que o herdeiro PEDRO STEFANI DA ROCHA recebeu a 

quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); a herdeira RITA STEPHANI 

ROCHA TUBINO recebeu a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 

A herdeira ANGELA STEFANI ROCHA recebeu a quantia de R$ 234.500,00 

(duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais) e o herdeiro ANTONIO 

STEFANI ROCHA recebeu Um lote de terras, situado na zona rural desta 

cidade de Cáceres-MT, denominado de Estância Santo Antonio”, avaliado 

em R$ 4.903.833,16. 8. Noto ainda, que o próprio “de cujus” não tratava-se 

de pessoa hipossuficiente, eis que apenas em uma conta corrente consta 

o valor de mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem falar no 

rebanho bovino composto de 1930 cabeças. 9. Vejo, portanto, que o 

pedido de justiça gratuita não merece prosperar, pois o conteúdo 

fático-probatório delineado nos autos não externa qualquer dúvida se os 

requerentes efetivamente não têm condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família. 10. Nesse 

norte, as informações são incompatíveis e contraditórias com a postulação 

da Assistência Judiciária Gratuita, indicando que a parte autora não é uma 

pessoa a quem o pagamento das custas processuais vá desfalcar sua 

vida financeira ou causar-lhe revés financeiro irreparável ou de difícil 

reparação. Afinal, custa processual é espécie de Tributo e sua incidência 

não deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm dinheiro sobrando, como 

quer fazer crer o requerente ao pretender a gratuidade. 11. Deste modo, 

REVOGO os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedida. 12. 

Ademais, deve o inventariante dar o valor correto da causa que nos 

processos de inventário corresponde ao valor do patrimônio a ser 

transmitido, com a exclusão das dívidas e da meação do cônjuge 

supérstite. 13. Observo que ao dar o valor dos bens em suas primeiras 

declarações, o inventariante, além de ter feito o cálculo de forma 

equivocada, excluiu o adiantamento da legítima. 14. Ante ao exposto, 

INTIME-SE o inventariante para que emende a petição inicial, dando o valor 

correto da causa, bem como para que proceda ao recolhimento de custas 

e taxas, sob pena de extinção e arquivamento. 15. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002859-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE DO CARMO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1002859-44.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JUCINEIDE DO CARMO DA 

SILVA RODRIGUES REQUERIDO: DIOGO DA SILVA RODRIGUES Vistos. 1. 

Cuida-se de PEDIDO DE CURATELA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por JUCINEIDE DO CARMO DA SILVA RODRIGUES e 

tendo como interditando DIOGO DA SILVA RODRIGUES, já qualificados, 

pelos fatos e fundamentos descritos na peça inaugural. 2. Aduz que é 

irmã biológica do interditando, o qual é portador da síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS), sustentando, assim, a necessidade de 

curador para administrar suas necessidades e cuidar dos seus interesses 

(id 13819906). 3. Recebida a inicial, foi deferida a tutela de urgência, 

nomeando-se a requerente curadora provisória, e designada audiência 

para entrevista do interditando (id 13849418). 4. Realizou-se a entrevista 

do interditando (id 14770942). 5. O estudo social realizado com o 

interditando constatou que Diogo da Silva Rodrigues têm algumas 

limitações que o impede de exercer a prática dos atos da sua vida civil e 

reger sua pessoa (id 14874432). 6. O Ministério Público pugnou pela 

realização de perícia médica (id 15166595). 7. A requerente informou nos 

autos que o requerido foi submetido a perícia junto à Justiça Federal na 

oportunidade em que pleiteou a concessão de benefício assistencial e 

pugnou pela juntada do referido laudo pericial aos autos para comprovar a 

incapacidade do requerido (id 16304147). 8. Juntado aos autos o laudo 

pericial confeccionado nos autos n. 4168-53.2014.4.01.3601, referente à 

ação previdenciária proposta em desfavor do INSS (id 21357845). 9. Por 

fim, o presentante do Ministério Público requereu a improcedência da ação, 

assentando que o interditando apresenta capacidade para os atos da vida 

civil (id 22915283). 10. Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e DECIDO. 11. Inicialmente, verifico que a demanda não 

carece de dilação probatória, vez que as provas acostadas nos autos são 

suficientes para o julgamento do feito, dessa forma, nos termos do art. 

355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado do pedido. 12. Não 

havendo preliminares e nem outros pormenores, passa-se, desde logo, ao 

mérito da demanda. 13. É sabido que a interdição constitui medida judicial 

extrema, na medida em que priva pessoa maior, porém sem discernimento, 

de gerir seus próprios bens e de praticar atos da vida civil. A procedência 

do pedido deve se calcar em prova cabal da incapacidade do interditando, 

cuja averiguação pertence a outro universo do conhecimento, pois, em 

regra, somente exame médico-pericial na pessoa a ser interditada pode 

embasar, com segurança, uma decisão pela interdição. 14. Para o 

deferimento da curatela, resta necessária a demonstração de que o (a) 

interditando (a) não possui capacidade de exprimir sua vontade e que, 

para tanto, precisa de ajuda de terceiro para a realização de atos da vida 

civil. Assim, no presente feito será analisado o estado da pessoa. 15. O 

Código Civil, em seu art. 1.767, estabelece que: “Art. 1.767. Estão sujeitos 

a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; II - revogado; III - os ébrios habituais e os 

viciados em tóxico; IV - revogado; V - os pródigos” 16. Com a redação 

dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), dita o 

Código Civil em seu art. 1.767: “Art. 1767. Estão sujeitos a curatela: I - 
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aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade; (grifo nosso)” 17. A interdição objetiva, assim, a proteção do 

interesse das pessoas que estão incapazes de gerir seus bens. O 

doutrinador Pablo Stolze ensina que: “[...] em verdade, este importante 

estatuto, pela amplitude do alcance de suas normas, traduz uma 

verdadeira conquista social. Trata-se, indiscutivelmente, de um sistema 

normativo inclusivo, que homenageia o princípio da dignidade da pessoa 

humana em diversos níveis [...]” 17. No caso sub judice, depois de analisar 

detidamente o processo, verifica-se que a improcedência da pretensão 

inicial é a medida que se impõe. Vejamos. 18. Ao analisar a audiência de 

entrevista verifico que o interditando apresentou-se lúcido, respondendo 

suficientemente as perguntas que lhe foram formuladas, indicando, assim, 

a desnecessidade da medida gravosa pleiteada. 19. A perícia médica 

carreada aos autos é segura no sentido de demonstrar que o interditando, 

apesar de ser portador de AIDS, não se encontra com sua capacidade 

cognitiva afetada. 20. Consoante referida perícia (quesitos 18 do réu e 

quesito 7 do juízo), a patologia apresentada pelo interditando não é 

incapacitante, concluindo que não há limitação para a vida independente, 

mas sim que o interditando apresenta estado de desmotivação com a vida 

(id 21357590). 21. Em verdade, a síndrome que acomete o interditando não 

pode levar ao entendimento de que este não possui discernimento 

suficiente para gerenciar sozinho seus interesses, devendo prevalecer a 

conclusão no sentido de que este é plenamente capaz, advinda do laudo 

pericial, apreciando as peculiaridades do caso concreto. 22. A interdição é 

medida gravosa que não pode ser decretada indistintamente. Veja-se 

entendimento jurisprudencial sobre o assunto: “Interdição. Audiência de 

instrução e julgamento após a apresentação do laudo pericial. 

Desnecessidade. Incapacidade do interditando para a prática de atos da 

vida civil e para gerir seus próprios bens. Inexistência. Improcedência do 

pedido. - Nas ações de jurisdição voluntária, a designação de audiência de 

instrução e julgamento não é obrigatória, sendo necessária a sua 

realização apenas quando houver prova oral a ser produzida. - A 

interdição se destina a proteger aqueles que, embora maiores, não têm 

capacidade para gerir seus próprios bens e praticar atos da vida civil. - 

Demonstrado nos autos que o requerido não sofre de qualquer moléstia ou 

transtorno que o incapacite para os atos da vida civil, descabe decretar a 

interdição. - Preliminar rejeitada. Recurso não provido” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0153.10.009695-4/001, Relatora: Des.ª Heloisa Combat, 4ª Câmara 

Cível, j. em 23.08.2012, p. em 28.08.2012). “AÇÃO DE INTERDIÇÃO - 

INTERDITANDO PORTADOR DE SURDO-MUDEZ - PROVA PERICIAL QUE 

NÃO ATESTA A INCAPACIDADE - CURATELA - IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Não interposto recurso contra a 

decisão que indeferiu o pedido de elaboração de nova perícia, opera-se 

preclusão temporal, sendo incabível nova discussão em sede de 

apelação. - O laudo pericial elaborado de modo fundamentado e lógico, por 

médico de confiança do Juízo, e que se atém às peculiaridades do caso, 

mostra-se de inegável valia para o reconhecimento de eventual 

incapacidade do interditando. - Tendo em vista que o interditando, apesar 

de portador de surdo-mudez, mantém discernimento para a prática dos 

atos da vida civil, sem riscos ou prejuízos, deve ser mantida a decisão que 

julgou improcedente o pedido da ação de interdição. -Recurso desprovido. 

(TJ-MG - AC: 10657110014385001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data 

de Julgamento: 26/02/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/03/2015)” 23. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, e, por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 24. Sem custas, ante ao deferimento da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código 

de Processo Civil. 25. Cientifique-se o Ministério Público. 26. Certificado o 

trânsito em julgado, ao ARQUIVO, com as baixas de estilo. 27. Prescindível 

o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação 

das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 28. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. 29. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006846-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO ALVES RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANA JESUS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1006846-88.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALMIRO ALVES RIBAS 

REQUERIDO: FLAVIANA JESUS DOS SANTOS Vistos. 1. Cuida-se de 

PEDIDO DE CURATELA c/c ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por ALMIRO ALVES RIBAS e tendo como interditanda FLAVIANA 

JESUS DOS SANTOS, já qualificados, pelos fatos e fundamentos descritos 

na peça inaugural. 2. Aduz que é ex-companheiro da interditanda, a qual é 

portadora de retardo mental leve, sustentando, assim, a necessidade de 

curador para administrar suas necessidades e cuidar dos seus interesses 

(id 17072627). 3. Recebida a inicial, foi deferida a tutela de urgência, 

nomeando-se a Defensoria Pública como curadora provisória, e designada 

audiência para entrevista da interditanda (id 19359662). 4. Realizou-se a 

entrevista da interditanda (id 21396870). 5. O estudo psicossocial 

realizado com a interditanda constatou que Flaviana Jesus dos Santos 

consegue realizar suas atividades e desempenha seus cuidados pessoais 

de forma autônoma (id 20964276). 6. Juntado aos autos o laudo pericial 

confeccionado nos autos n. 2791-76.2016.4.01.3601, referente à ação 

previdenciária proposta em desfavor do INSS. 7. Por fim, o presentante do 

Ministério Público requereu a improcedência da ação, assentando que a 

interditanda apresenta capacidade para os atos da vida civil (id 

24296408). 8. Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e DECIDO. 9. Inicialmente, verifico que a demanda não carece 

de dilação probatória, vez que as provas acostadas nos autos são 

suficientes para o julgamento do feito, dessa forma, nos termos do art. 

355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado do pedido. 10. Não 

havendo preliminares e nem outros pormenores, passa-se, desde logo, ao 

mérito da demanda. 11. É sabido que a interdição constitui medida judicial 

extrema, na medida em que priva pessoa maior, porém sem discernimento, 

de gerir seus próprios bens e de praticar atos da vida civil. A procedência 

do pedido deve se calcar em prova cabal da incapacidade do interditando, 

cuja averiguação pertence a outro universo do conhecimento, pois, em 

regra, somente exame médico-pericial na pessoa a ser interditada pode 

embasar, com segurança, uma decisão pela interdição. 12. Para o 

deferimento da curatela, resta necessária a demonstração de que o (a) 

interditando (a) não possui capacidade de exprimir sua vontade e que, 

para tanto, precisa de ajuda de terceiro para a realização de atos da vida 

civil. Assim, no presente feito será analisado o estado da pessoa. 13. O 

Código Civil, em seu art. 1.767, estabelece que: “Art. 1.767. Estão sujeitos 

a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; II - revogado; III - os ébrios habituais e os 

viciados em tóxico; IV - revogado; V - os pródigos” 14. Com a redação 

dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), dita o 

Código Civil em seu art. 1.767: “Art. 1767. Estão sujeitos a curatela: I - 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade; (grifo nosso)” 15. A interdição objetiva, assim, a proteção do 

interesse das pessoas que estão incapazes de gerir seus bens. O 

doutrinador Pablo Stolze ensina que: “[...] em verdade, este importante 

estatuto, pela amplitude do alcance de suas normas, traduz uma 

verdadeira conquista social. Trata-se, indiscutivelmente, de um sistema 

normativo inclusivo, que homenageia o princípio da dignidade da pessoa 

humana em diversos níveis [...]” 16. No caso sub judice, depois de analisar 

detidamente o processo, verifica-se que a improcedência da pretensão 

inicial é a medida que se impõe. Vejamos. 17. Ao analisar a audiência de 

entrevista verifico que a interditanda apresentou-se lúcida, respondendo 

suficientemente as perguntas que lhe foram formuladas, indicando, assim, 

a desnecessidade da medida gravosa pleiteada. 18. Consoante o estudo 

psicossocial realizado (id 20964276), a interditanda consegue realizar 

suas atividades e desempenha seus cuidados pessoais de forma 

autônoma, corroborando a constatação levada a efeito durante a 

audiência de entrevista. 19. Em verdade, o retardo mental leve indicado na 

exordial não pode levar ao entendimento de que a interditanda não possui 

discernimento suficiente para gerenciar sozinha seus interesses, devendo 

prevalecer a conclusão no sentido de que esta é plenamente capaz, 

advinda do estudo psicossocial, apreciando as peculiaridades do caso 

concreto. 20. A interdição é medida gravosa que não pode ser decretada 

indistintamente. Veja-se entendimento jurisprudencial sobre o assunto: 

“Interdição. Audiência de instrução e julgamento após a apresentação do 

laudo pericial. Desnecessidade. Incapacidade do interditando para a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 368 de 1067



prática de atos da vida civil e para gerir seus próprios bens. Inexistência. 

Improcedência do pedido. - Nas ações de jurisdição voluntária, a 

designação de audiência de instrução e julgamento não é obrigatória, 

sendo necessária a sua realização apenas quando houver prova oral a 

ser produzida. - A interdição se destina a proteger aqueles que, embora 

maiores, não têm capacidade para gerir seus próprios bens e praticar atos 

da vida civil. - Demonstrado nos autos que o requerido não sofre de 

qualquer moléstia ou transtorno que o incapacite para os atos da vida civil, 

descabe decretar a interdição. - Preliminar rejeitada. Recurso não provido” 

(TJMG - Apelação Cível 1.0153.10.009695-4/001, Relatora: Des.ª Heloisa 

Combat, 4ª Câmara Cível, j. em 23.08.2012, p. em 28.08.2012). “AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO - INTERDITANDO PORTADOR DE SURDO-MUDEZ - PROVA 

PERICIAL QUE NÃO ATESTA A INCAPACIDADE - CURATELA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Não 

interposto recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de elaboração 

de nova perícia, opera-se preclusão temporal, sendo incabível nova 

discussão em sede de apelação. - O laudo pericial elaborado de modo 

fundamentado e lógico, por médico de confiança do Juízo, e que se atém 

às peculiaridades do caso, mostra-se de inegável valia para o 

reconhecimento de eventual incapacidade do interditando. - Tendo em 

vista que o interditando, apesar de portador de surdo-mudez, mantém 

discernimento para a prática dos atos da vida civil, sem riscos ou 

prejuízos, deve ser mantida a decisão que julgou improcedente o pedido 

da ação de interdição. -Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 

10657110014385001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 

26/02/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

04/03/2015)” 21. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e, 

por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, revogando a tutela de urgência provisória inicialmente deferida. 

22. Sem custas, ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 23. 

Cientifique-se o Ministério Público. 24. Certificado o trânsito em julgado, ao 

ARQUIVO, com as baixas de estilo. 25. Prescindível o registro da 

sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 26. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 27. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005688-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO APARECIDO ALMEIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1005688-61.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CONCEICAO ALMEIDA 

FERREIRA REQUERIDO: RONIVALDO APARECIDO ALMEIDA FERREIRA 

Vistos. 1. Trata-se de ação de substituição de curatela proposta por 

CONCEIÇÃO ALMEIDA FERREIRA, em favor do interditado RONIVALDO 

APARECIDO ALMEIDA FERREIRA. 2. Aduz que o interditado é seu filho, 

portador de patologias psiquiátricas (CID 10 F20.0), em favor do qual foi 

ajuizada a ação n. 1673-71.2016.811.0006 (cód. 1970756), oportunidade 

em que foi nomeado seu curador Licínio Ferreira Pinto. 3. Ressalta que o 

curador outrora nomeado – Licínio Ferreira Pinto – faleceu em 17/09/2019, 

conforme certidão de óbito anexa, sendo que a requerente, sua genitora, 

postula seja nomeada no encargo. 4. Recebida a inicial, foi deferida a 

curatela provisória à requerente (id 24272798). 5. O relatório psicossocial 

foi juntado aos autos (id 26311919). 6. O presentante do Ministério Público 

manifestou-se pela procedência do pedido (id 27480470). 7. A seguir, 

vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. 8. 

Entendo que o feito encontra-se devidamente instruído não havendo 

necessidade de produção de outras provas a não ser aquelas já juntada 

aos autos, vislumbro caso de julgamento antecipado do pedido, nos 

termos do art. 355, inciso I, do CPC. 9. Com efeito, o relatório psicossocial 

anexo relata que o interditado está sob os cuidados e zela da autora, 

desde a morte de seu genitor Licínio Ferreira Pinto, que era seu curador. 

10. Importante destacar o teor do relatório psicossocial juntado aos autos: 

“[...]Tendo em vista as condições do contexto familiar, fica evidente que a 

Requerente é a pessoa responsável pelo bem estar da família, inclusive do 

jovem Ronivaldo Aparecido. Apesar das dificuldades pelas limitações de 

recursos materiais, a genitora se mostra altamente resiliente, zelosa e 

dedicada aos filhos, não medindo esforços para atender as necessidades 

da família; Neste sentido, a equipe técnica não vê objeções para o 

deferimento a favor da Requerente. [...]” 11. Assim, a regularização da 

situação da curadora do interditado se faz necessária, a fim de que sejam 

garantidos os aspectos patrimoniais e negociais do interditado. 12. No 

caso, estão sujeitos à curatela, nos termos do art. 1.767 do Código Civil, 

com redação da Lei 13.146/2015, aqueles que por causa transitória ou 

permanente não puderem exprimir sua vontade, o que foi constatado nos 

autos n. 1673-71.2016.811.0006 (cód. 1970756). 13. Assim, justifica-se a 

submissão do interditado aos termos da curatela, nos termos do art. 85 da 

Lei 13.146/15, limitada aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. A 

curatela por outro lado não implicará declaração de incapacidade civil, haja 

vista que não mais remanescem tais figuras no art. 3º, do CC, não 

havendo nos autos elementos que demonstrem a incapacidade relativa do 

interditando por impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III, do 

CC). 14. Deste modo, o pedido se encontra de acordo com o disposto nos 

artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e artigo 747 do Código de 

Processo Civil, conforme documentos juntados nos autos (id 24267550), 

não havendo nenhum fato que impossibilite o reconhecimento do pedido 

inicial. 15. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação de 

substituição de curatela, com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, nomeando a Senhora CONCEIÇÃO ALMEIDA FERREIRA, 

como curadora do interditado RONIVALDO APARECIDO ALMEIDA 

FERREIRA, de quem se exigirá, caso contraia obrigações em nome do 

interditando, a respectiva autorização judicial. 16. A curatela abrangerá 

atos de disposição patrimonial, demandar e ser demandado em juízo, 

emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, praticar atos de 

administração de seu patrimônio. 17. A curatela permanecerá por período 

indeterminado, salvo se cessada a causa que a determinou. 18. Frente ao 

disposto no art. 755, §3º do Código de Processo Civil a presente sentença 

deverá ser inscrita no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e 

publicada na rede mundial de computadores no sítio do Tribunal que 

estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do CNJ, onde 

permanecerá por 06 meses, na imprensa local 01 vez, e no órgão oficial 

por 03 vezes com intervalo de 10 dias, constando do edital os nomes 

da(o) curatelada(o) e do(a) curador(a), os limites da curatela, a causa da 

curatela, constante do relatório que consta nos autos, bem como os atos 

que o mesmo poderá praticar autonomamente, tais como de exercer 

direitos sexuais reprodutivos, de decisão sobre filhos, planejamento 

familiar e direito ao voto. 19. LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. 20. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. 21. Custas pela parte autora (art. 88, 

CPC), ficando, porém suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da 

justiça deferida. 22. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

baixas de estilo. 23. Prescindível o registro da sentença, nos termos do 

artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça – CNGC. 24. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001696-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS VIRGENS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1001696-92.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DAS VIRGENS DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: JOSE DOS SANTOS SILVA Vistos. 1. 

Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, com pedido de CURATELA PROVISÓRIA, 

ajuizada por MARIA DAS VIRGENS DOS SANTOS SILVA, tendo como 

interditando JOSÉ DOS SANTOS SILVA, já qualificados, pelos fatos e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 369 de 1067



fundamentos descritos na peça inaugural. 2. Aduz a requerente que seu 

filho foi diagnosticado com a patologia de esquizofrenia paranoide (CID 

F20.0), necessitando, assim, de cuidados especiais e ininterruptos, por 

não possuir condições de reger sua vida civil. 3. Com a inicial vieram 

documentos. 4. Recebida a inicial, foi nomeado da autora como curadora 

provisória do interditando, designando-se audiência de entrevista e, 

posteriormente, a realização de estudo psicossocial. 5. Estudo 

psicossocial carreado aos autos (id 20207974). 6. Instado, o Ministério 

Público manifestou pela procedência do pedido (id 22519431). Vieram os 

autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e DECIDO. 7. 

Entendendo que o feito encontra-se devidamente instruído não havendo 

necessidade de produção de outras provas a não ser aquelas já juntada 

aos autos, vislumbro caso de julgamento antecipado do pedido, nos 

termos do art. 355, inciso I, do CPC. 8. Quadra enfatizar a desnecessidade 

de nomeação de curador especial, mormente tratar-se de procedimento de 

interdição não requerido pelo Ministério Público, o qual, na espécie, agiu 

em defesa do incapaz, senão vejamos o entendimento do C. STJ: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO 

DE CURADOR ESPECIAL. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO 

DE INTERESSES. REPRESENTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA Nº 

83/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos 

nºs 2 e 3/STJ). 2. No procedimento de interdição não requerido pelo 

Ministério Público, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão 

ministerial. Assim, resguardados os interesses do interditando, não se 

justifica a nomeação de curador especial (arts. 1.182, § 1º, do CPC/1973 e 

1.770 do CC/2002). Precedente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no 

REsp 1652854/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)” 9. Cuidam-se 

os autos de pedido de Interdição c/c Curatela de José dos Santos Silva, o 

qual sofre esquizofrenia paranoide, não possuindo, assim, capacidade 

para se auto gerir em caráter definitivo. 10. Importante destacar o teor do 

relatório psicossocial juntado aos autos: “[...] No decorrer do presente 

Estudo Psicossocial através de nossa visita in loco à residência, no distrito 

de Caramujo e da entrevista com as partes envolvidas, frente a situação 

apresentada e considerando que o INTERDITADO foi diagnostica com o 

Patologia CID 10 F20.0 – (conforme atestado médico acostado nos autos), 

não tendo condições de escolha e arbítrio, assim, como entendimento dos 

seus atos, portanto, incapacitado de exercer seus papéis sociais e civis e 

de fato a REQUERENTE já atua como curadora do filho, resguardando-o 

em todos os seus direitos, bem-estar físico, emocional e todos os 

cuidados necessários para uma vida digna, desde que o INTERDITADO 

não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida 

civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens. O nosso parecer 

técnico é favorável ao deferimento do pedido de interdição e nomeação de 

curatela, sugerindo assim a concessão da curatela a genitora por ora aqui 

como REQUERENTE que já faz o papel de curadora [...]” 11. A ausência de 

perícia médica não implica nulidade no processo, tendo sido constatado 

por meio de relatórios que o interditando necessita de cuidados especiais. 

12. Nesse sentido, a seguinte jurisprudência: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRELIMINAR. PRELIMINAR ARGUIDA PELO 

PROCURADOR DE JUSTIÇA EM PARECER. NULIDADE EM DECORRÊNCIA 

DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. 

INTERDIÇÃO PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL. DESCABIMENTO. 

MANUTENÇÃO DO DECISUM. I. Preliminar. Possível dispensar a produção 

da perícia quando inexiste controvérsia a respeito dos documentos 

aportados aos autos e litígio sobre a interdição, além de haver provas 

suficientes acerca da incapacidade da curatelada. II. O Estatuto da Pessoa 

com Deficiência entendeu, em seu artigo 6º, conceder capacidade civil 

plena para todo e qualquer deficiente, com o escopo de promover a 

inclusão social. Nos termos da nova legislação, a pessoa com deficiência 

aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial , de acordo com o artigo 2º, não deve ser mais 

tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil, nos termos dos artigos 6º e 

84. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no sentido de 

uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o 

reconhecimento da incapacidade. Curatela que afetará apenas os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não 

alcançando o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, conforme 

previsto no artigo 85, caput e § 1º, da Lei n. 13.146/2015. Inviabilidade da 

pretensão do Ministério Público em ver ampliada a extensão da curatela, 

para fins de alcance de todos os atos da vida civil, à vista da restrição 

legal imposta e para restarem assegurados direitos mínimos à interditanda, 

mormente sobre questões pessoais. Preliminar rejeitada. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70076894476, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 

02/08/2018).” 13. No caso, estão sujeitos à curatela, nos termos do art. 

1.767 do Código Civil, com redação da Lei 13.146/2015, aqueles que por 

causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, o que 

foi constatado nos autos. 14. Assim, justifica-se a submissão do 

interditando aos termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei 

13.146/15, limitada aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. A 

curatela por outro lado não implicará declaração de incapacidade civil, haja 

vista que não mais remanescem tais figuras no art. 3º, do CC, não 

havendo nos autos elementos que demonstrem a incapacidade relativa do 

interditando por impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III, do 

CC). 15. Deste modo, o pedido se encontra de acordo com o disposto nos 

artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e artigo 747 do Código de 

Processo Civil, conforme documento juntado nos autos (id 18390927), não 

havendo nenhum fato que impossibilite o reconhecimento do pedido inicial. 

16. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, submetendo JOSÉ 

DOS SANTOS SILVA à curatela restrita a aspectos patrimoniais e 

negociais a ser exercida por MARIA DAS VIRGENS DOS SANTOS SILVA, 

de quem se exigirá, caso contraia obrigações em nome do interditando, a 

respectiva autorização judicial. 17. A curatela abrangerá atos de 

disposição patrimonial, demandar e ser demandado em juízo, emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, praticar atos de administração de 

seu patrimônio. 18. A curatela permanecerá por período indeterminado, 

salvo se cessada a causa que a determinou. 19. Frente ao disposto no 

art. 755, §3º do Código de Processo Civil a presente sentença deverá ser 

inscrita no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e publicada na 

rede mundial de computadores no sítio do Tribunal que estiver vinculado o 

juízo e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 meses, 

na imprensa local 01 vez, e no órgão oficial por 03 vezes com intervalo de 

10 dias, constando do edital os nomes da(o) curatelada(o) e do(a) 

curador(a), os limites da curatela, a causa da curatela, constante do 

relatório que consta nos autos, bem como os atos que o mesmo poderá 

praticar autonomamente, tais como de exercer direitos sexuais 

reprodutivos, de decisão sobre filhos, planejamento familiar e direito ao 

voto. 20. LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. 21. CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público. 22. Custas pela parte autora (art. 88, CPC), ficando, 

porém suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da justiça deferida. 

23. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 

24. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 25. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 26. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002382-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO OLIVEIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALDA OLIVEIRA DA PAIXAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1002382-84.2019.8.11.0006. REQUERENTE: REGINALDO OLIVEIRA DA 

PAIXAO REQUERIDO: MARINALDA OLIVEIRA DA PAIXAO Vistos. 1. 

Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, com pedido de CURATELA PROVISÓRIA, 

ajuizada por REGINALDO OLIVEIRA DA PAIXÃO, tendo como 

interditando(a) MARINALDA OLIVEIRA DA PAIXÃO, já qualificados, pelos 

fatos e fundamentos descritos na peça inaugural. 2. Aduz o requerente 

que sua irmã foi diagnosticada com a patologia de retardo mental 

moderado (CID F71), necessitando, assim, de cuidados especiais e 

ininterruptos, por não possuir condições de reger sua vida civil. 3. Com a 

inicial vieram documentos. 4. Recebida a inicial, foi nomeado o autor como 

curador provisório da interditanda, designando-se audiência de entrevista 

e, posteriormente, a realização de estudo psicossocial. 5. Estudo 
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psicossocial carreado aos autos (id 21378851). 6. Instado, o Ministério 

Público manifestou pela procedência do pedido (id 24982018). Vieram os 

autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e DECIDO. 7. 

Entendendo que o feito encontra-se devidamente instruído não havendo 

necessidade de produção de outras provas a não ser aquelas já juntada 

aos autos, vislumbro caso de julgamento antecipado do pedido, nos 

termos do art. 355, inciso I, do CPC. 8. Quadra enfatizar a desnecessidade 

de nomeação de curador especial, mormente tratar-se de procedimento de 

interdição não requerido pelo Ministério Público, o qual, na espécie, agiu 

em defesa do(a) interditando, senão vejamos o entendimento do C. STJ: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO 

DE CURADOR ESPECIAL. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO 

DE INTERESSES. REPRESENTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA Nº 

83/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos 

nºs 2 e 3/STJ). 2. No procedimento de interdição não requerido pelo 

Ministério Público, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão 

ministerial. Assim, resguardados os interesses do interditando, não se 

justifica a nomeação de curador especial (arts. 1.182, § 1º, do CPC/1973 e 

1.770 do CC/2002). Precedente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no 

REsp 1652854/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)” 9. Cuidam-se 

os autos de pedido de Interdição c/c Curatela de Marinalda Oliveira da 

Paixão, a qual sofre retardo mental moderado, não possuindo, assim, 

capacidade para se auto gerir em caráter definitivo. 10. Importante 

destacar o teor do relatório psicossocial juntado aos autos foi favorável à 

concessão da curatela ao requerente. 11. A ausência de perícia médica 

não implica nulidade no processo, tendo sido constatado por meio de 

relatórios que o interditando necessita de cuidados especiais. 12. Nesse 

sentido, a seguinte jurisprudência: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. PRELIMINAR. PRELIMINAR ARGUIDA PELO PROCURADOR DE 

JUSTIÇA EM PARECER. NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INTERDIÇÃO PARA 

TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO 

DECISUM. I. Preliminar. Possível dispensar a produção da perícia quando 

inexiste controvérsia a respeito dos documentos aportados aos autos e 

litígio sobre a interdição, além de haver provas suficientes acerca da 

incapacidade da curatelada. II. O Estatuto da Pessoa com Deficiência 

entendeu, em seu artigo 6º, conceder capacidade civil plena para todo e 

qualquer deficiente, com o escopo de promover a inclusão social. Nos 

termos da nova legislação, a pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial , de acordo com o artigo 2º, não deve ser mais tecnicamente 

considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta 

a plena capacidade civil, nos termos dos artigos 6º e 84. Entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça firmado no sentido de uma dissociação 

necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da 

incapacidade. Curatela que afetará apenas os atos relacionados aos 

direitos de natureza patrimonial e negocial, não alcançando o direito ao 

próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à 

saúde, ao trabalho e ao voto, conforme previsto no artigo 85, caput e § 1º, 

da Lei n. 13.146/2015. Inviabilidade da pretensão do Ministério Público em 

ver ampliada a extensão da curatela, para fins de alcance de todos os 

atos da vida civil, à vista da restrição legal imposta e para restarem 

assegurados direitos mínimos à interditanda, mormente sobre questões 

pessoais. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 

70076894476, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 02/08/2018).” 13. No caso, estão 

sujeitos à curatela, nos termos do art. 1.767 do Código Civil, com redação 

da Lei 13.146/2015, aqueles que por causa transitória ou permanente não 

puderem exprimir sua vontade, o que foi constatado nos autos. 14. Assim, 

justifica-se a submissão do interditando aos termos da curatela, nos 

termos do art. 85 da Lei 13.146/15, limitada aos aspectos de natureza 

patrimonial e negocial. A curatela por outro lado não implicará declaração 

de incapacidade civil, haja vista que não mais remanescem tais figuras no 

art. 3º, do CC, não havendo nos autos elementos que demonstrem a 

incapacidade relativa do interditando por impossibilidade de expressão da 

vontade (art. 4º, III, do CC). 15. Deste modo, o pedido se encontra de 

acordo com o disposto nos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e 

artigo 747 do Código de Processo Civil, conforme documento juntado nos 

autos (id 18390927), não havendo nenhum fato que impossibilite o 

reconhecimento do pedido inicial. 16. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, submetendo MARINALDA OLIVEIRA DA PAIXÃO à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais e negociais, a ser exercida por 

REGINALDO OLIVEIRA DA PAIXÃO, de quem se exigirá, caso contraia 

obrigações em nome do(a) interditado(a), a respectiva autorização judicial. 

17. A curatela abrangerá atos de disposição patrimonial, demandar e ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

praticar atos de administração de seu patrimônio. 18. A curatela 

permanecerá por período indeterminado, salvo se cessada a causa que a 

determinou. 19. Frente ao disposto no art. 755, §3º do Código de Processo 

Civil a presente sentença deverá ser inscrita no Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Naturais e publicada na rede mundial de computadores no sítio 

do Tribunal que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do CNJ, 

onde permanecerá por 06 meses, na imprensa local 01 vez, e no órgão 

oficial por 03 vezes com intervalo de 10 dias, constando do edital os 

nomes da(o) curatelada(o) e do(a) curador(a), os limites da curatela, a 

causa da curatela, constante do relatório que consta nos autos, bem como 

os atos que o mesmo poderá praticar autonomamente, tais como de 

exercer direitos sexuais reprodutivos, de decisão sobre filhos, 

planejamento familiar e direito ao voto. 20. LAVRE-SE o termo de curatela 

definitiva. 21. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. 22. Custas pela parte 

autora (art. 88, CPC), ficando, porém suspensa a exigibilidade diante da 

gratuidade da justiça deferida. 23. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 24. Prescindível o registro da 

sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 25. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 26. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002353-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLAO PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1002353-68.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA 

SIMAO REQUERIDO: SOLAO PINHEIRO Vistos. 1. Trata-se de ação de 

substituição de curatela proposta por RODRIGO OLIVEIRA SIMÃO, em 

desfavor de SOLÃO PINHEIRO e em favor da interditada ROZINEI 

TAVARES DE OLIVEIRA SIMÃO. 2. Aduz que a interditada é sua genitora, 

portadora de patologias cardíacas, em favor do qual foi ajuizada a ação n. 

4171-04.2011.811.0001 (cód. 147734), oportunidade em que foi nomeado 

seu curador Solão Pinheiro. 3. Ressalta que o curador outrora nomeado – 

Solão Pinheiro – convivente da interditada, passou a apresentar problemas 

de saúde que o impedem de exercer a curatela (CID 121), sendo que o 

requerente, seu filho, postula seja nomeado no encargo. 4. Recebida a 

inicial, o requerido foi devidamente citado e não apresentou contestação 

(id 13487169). 5. O relatório psicossocial foi juntado aos autos (id 

14508563). 6. O presentante do Ministério Público manifestou-se pela 

procedência do pedido (id 22913070). 7. A seguir, vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. 8. Entendo que o feito 

encontra-se devidamente instruído não havendo necessidade de 

produção de outras provas a não ser aquelas já juntada aos autos, 

vislumbro caso de julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 

355, inciso I, do CPC. 9. Com efeito, o relatório psicossocial anexo relata 

que a interditada está sob os cuidados e zela do autor, seu filho, em 

virtude de problemas de saúde apresentados por seu convivente. 10. 

Importante destacar o teor do relatório psicossocial juntado aos autos: “[...] 

Conforme informações supracitadas houve à entrevista com Rodrigo, sua 

genitora Rozinei e o padrasto e requerido Sr Solão Pinheiro. Rodrigo é um 

jovem de 21 anos, denota estar ciente das atribuições e responsabilidades 

que entregam a curatela. A medida foi decidida, pelas partes. Reside com 

a genitora e o padrasto tem a vivência de acompanhar a rotina diária e no 

tratamento medicamento do requerido. Apresenta dentro dos padrões de 

normalidade, esta cursando técnico em eletrotécnica, há objetivos em se 

qualificar profissionalmente, mas pretende continuar residindo na cidade 
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de Cáceres VI—CONCLUSÃO PSICOSSOCIAL Pelas observações 

coletadas in foco e entrevista com o requerente, podemos concluir para o 

momento, Rodrigo é a pessoa mais apropriada, considerando o vinculo 

afetivo, amoroso e por residir com o requerido. A equipe técnica coloca se 

favorável ao processo de curatela do em favor de Rodrigo de Oliveira 

Simão [...]” 11. Assim, a regularização da situação do curador da 

interditada se faz necessária, a fim de que sejam garantidos os aspectos 

patrimoniais e negociais da interditada. 12. No caso, estão sujeitos à 

curatela, nos termos do art. 1.767 do Código Civil, com redação da Lei 

13.146/2015, aqueles que por causa transitória ou permanente não 

puderem exprimir sua vontade, o que foi constatado nos autos n. 

4171-04.2011.811.0001 (cód. 147734). 13. Assim, justifica-se a 

submissão do interditado aos termos da curatela, nos termos do art. 85 da 

Lei 13.146/15, limitada aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. A 

curatela por outro lado não implicará declaração de incapacidade civil, haja 

vista que não mais remanescem tais figuras no art. 3º, do CC, não 

havendo nos autos elementos que demonstrem a incapacidade relativa do 

interditando por impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III, do 

CC). 14. Deste modo, o pedido se encontra de acordo com o disposto nos 

artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e artigo 747 do Código de 

Processo Civil, conforme documentos juntados nos autos (id 13372197), 

não havendo nenhum fato que impossibilite o reconhecimento do pedido 

inicial. 15. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação de 

substituição de curatela, com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, nomeando RODRIGO DE OLIVEIRA SIMÃO, como curador 

da interditada ROZINEI TAVARES DE OLIVEIRA SIMÃO, de quem se 

exigirá, caso contraia obrigações em nome da interditada, a respectiva 

autorização judicial. 16. A curatela abrangerá atos de disposição 

patrimonial, demandar e ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, praticar atos de administração de seu 

patrimônio. 17. A curatela permanecerá por período indeterminado, salvo 

se cessada a causa que a determinou. 18. Frente ao disposto no art. 755, 

§3º do Código de Processo Civil a presente sentença deverá ser inscrita 

no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e publicada na rede 

mundial de computadores no sítio do Tribunal que estiver vinculado o juízo 

e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 meses, na 

imprensa local 01 vez, e no órgão oficial por 03 vezes com intervalo de 10 

dias, constando do edital os nomes da(o) curatelada(o) e do(a) 

curador(a), os limites da curatela, a causa da curatela, constante do 

relatório que consta nos autos, bem como os atos que o mesmo poderá 

praticar autonomamente, tais como de exercer direitos sexuais 

reprodutivos, de decisão sobre filhos, planejamento familiar e direito ao 

voto. 19. LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. 20. CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público. 21. Custas pela parte autora (art. 88, CPC), ficando, 

porém suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da justiça deferida. 

22. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 

23. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 24. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004638-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JENITO RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA COELHO DE LIMA (REQUERIDO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

IRENE MARIA COELHO DE LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1004638-68.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JENITO RODRIGUES DE LIMA 

REQUERIDO: IRENE MARIA COELHO DE LIMA, MAYARA COELHO DE LIMA, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS, proposta por JENITO 

RODRIGUES DE LIMA, em desfavor de MAYARA COELHO DE LIMA, 

representada por sua genitora IRENE MARIA COELHO DE LIMA. 2. Aportou 

aos autos pedido de desistência da ação, aviado pelo requerente (id 

12785280). Vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. Decido. 

3. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda. 4. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente no artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, 

mas para tanto, devem ser observados os requisitos da legislação. 5. Pois 

bem. O requerente alegou desinteresse no prosseguimento da ação, 

hipótese de extinção do feito, conforme disposto no VIII, do art. 485 do 

CPC. 6. Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 7. Custas pela parte autora 

(art. 88, CPC), ficando, porém suspensa a exigibilidade diante da 

gratuidade da justiça deferida. 8. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo. 9. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 

4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – 

CNGC. 10. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002735-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CHAVES MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA VIEIRA MACEDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1002735-27.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANA MARIA CHAVES 

MACEDO REQUERIDO: MARIA APARECIDA VIEIRA MACEDO Vistos. 1. 

Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, com pedido de CURATELA PROVISÓRIA, 

ajuizada por ANA MARIA CHAVES MACEDO, tendo como interditanda 

MARIA APARECIDA VIEIRA MACEDO, já qualificados, pelos fatos e 

fundamentos descritos na peça inaugural. 2. Aduz a requerente que sua 

genitora foi diagnosticada com a patologia de demência (CID F02, F33, I10 

e N39.0), necessitando, assim, de cuidados especiais e ininterruptos, por 

não possuir condições de reger sua vida civil. 3. Com a inicial vieram 

documentos. 4. Recebida a inicial, foi nomeada a autora como curadora 

provisória da interditanda, designando-se audiência de entrevista e, 

posteriormente, a realização de estudo psicossocial(ID 20189202). 5. 

Estudo psicossocial carreado aos autos (id 24406587). 6. Instado, o 

Ministério Público manifestou pela procedência do pedido (id 24982037). 

Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e DECIDO. 

7. Entendendo que o feito encontra-se devidamente instruído não havendo 

necessidade de produção de outras provas a não ser aquelas já juntada 

aos autos, vislumbro caso de julgamento antecipado do pedido, nos 

termos do art. 355, inciso I, do CPC. 8. Quadra enfatizar a desnecessidade 

de nomeação de curador especial, mormente tratar-se de procedimento de 

interdição não requerido pelo Ministério Público, o qual, na espécie, agiu 

em defesa do(a) interditando(a), senão vejamos o entendimento do C. STJ: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO 

DE CURADOR ESPECIAL. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO 

DE INTERESSES. REPRESENTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA Nº 

83/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos 

nºs 2 e 3/STJ). 2. No procedimento de interdição não requerido pelo 

Ministério Público, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão 

ministerial. Assim, resguardados os interesses do interditando, não se 

justifica a nomeação de curador especial (arts. 1.182, § 1º, do CPC/1973 e 

1.770 do CC/2002). Precedente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no 
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REsp 1652854/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)” 9. Cuidam-se 

os autos de pedido de Interdição c/c Curatela de Maria Aparecida Vieira 

Macedo, o qual sofre de demência, não possuindo, assim, capacidade 

para se auto gerir em caráter definitivo. 10. Importante destacar o teor do 

relatório psicossocial juntado aos autos: “[...] Pode-se concluir, no 

momento, baseando nas informações colhidas, observação e os CIDs 

apresentados, que a interdição se faz necessária, pois a Sra. Maria 

Aparecida Vieira Macedo revelou precisar de acompanhamento de 

terceiros para a execução das atividades básicas diárias e as de 

natureza civil, ficando evidenciado que seu estado físico e mental a 

incapacita para o exercício da vida civil. IV - CONCLUSÃO PSICOSSOCIAL 

Através da coleta de dados junto a realidade familiar, podemos concluir 

que a interditanda tem sido bem assistida quanto aos seus direitos e a 

requerente deu mostras de interesse e preocupação com o bem estar da 

interditanda. [...]” 11. A ausência de perícia médica não implica nulidade no 

processo, tendo sido constatado por meio de relatórios que o interditando 

necessita de cuidados especiais. 12. Nesse sentido, a seguinte 

jurisprudência: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. 

PRELIMINAR. PRELIMINAR ARGUIDA PELO PROCURADOR DE JUSTIÇA EM 

PARECER. NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO 

DE PERÍCIA MÉDICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INTERDIÇÃO PARA TODOS OS 

ATOS DA VIDA CIVIL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. I. 

Preliminar. Possível dispensar a produção da perícia quando inexiste 

controvérsia a respeito dos documentos aportados aos autos e litígio 

sobre a interdição, além de haver provas suficientes acerca da 

incapacidade da curatelada. II. O Estatuto da Pessoa com Deficiência 

entendeu, em seu artigo 6º, conceder capacidade civil plena para todo e 

qualquer deficiente, com o escopo de promover a inclusão social. Nos 

termos da nova legislação, a pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial , de acordo com o artigo 2º, não deve ser mais tecnicamente 

considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta 

a plena capacidade civil, nos termos dos artigos 6º e 84. Entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça firmado no sentido de uma dissociação 

necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da 

incapacidade. Curatela que afetará apenas os atos relacionados aos 

direitos de natureza patrimonial e negocial, não alcançando o direito ao 

próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à 

saúde, ao trabalho e ao voto, conforme previsto no artigo 85, caput e § 1º, 

da Lei n. 13.146/2015. Inviabilidade da pretensão do Ministério Público em 

ver ampliada a extensão da curatela, para fins de alcance de todos os 

atos da vida civil, à vista da restrição legal imposta e para restarem 

assegurados direitos mínimos à interditanda, mormente sobre questões 

pessoais. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 

70076894476, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 02/08/2018).” 13. No caso, estão 

sujeitos à curatela, nos termos do art. 1.767 do Código Civil, com redação 

da Lei 13.146/2015, aqueles que por causa transitória ou permanente não 

puderem exprimir sua vontade, o que foi constatado nos autos. 14. Assim, 

justifica-se a submissão do interditando aos termos da curatela, nos 

termos do art. 85 da Lei 13.146/15, limitada aos aspectos de natureza 

patrimonial e negocial. A curatela por outro lado não implicará declaração 

de incapacidade civil, haja vista que não mais remanescem tais figuras no 

art. 3º, do CC, não havendo nos autos elementos que demonstrem a 

incapacidade relativa do interditando por impossibilidade de expressão da 

vontade (art. 4º, III, do CC). 15. Deste modo, o pedido se encontra de 

acordo com o disposto nos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e 

artigo 747 do Código de Processo Civil, conforme documento juntado nos 

autos (id 18390927), não havendo nenhum fato que impossibilite o 

reconhecimento do pedido inicial. 16. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, submetendo MARIA APARECIDA VIEIRA MACEDO à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais e negociais a ser exercida por 

ANA MARIA CHAVES MACEDO, de quem se exigirá, caso contraia 

obrigações em nome do(a) interditado(a), a respectiva autorização judicial. 

17. A curatela abrangerá atos de disposição patrimonial, demandar e ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

praticar atos de administração de seu patrimônio. 18. A curatela 

permanecerá por período indeterminado, salvo se cessada a causa que a 

determinou. 19. Frente ao disposto no art. 755, §3º do Código de Processo 

Civil a presente sentença deverá ser inscrita no Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Naturais e publicada na rede mundial de computadores no sítio 

do Tribunal que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do CNJ, 

onde permanecerá por 06 meses, na imprensa local 01 vez, e no órgão 

oficial por 03 vezes com intervalo de 10 dias, constando do edital os 

nomes da(o) curatelada(o) e do(a) curador(a), os limites da curatela, a 

causa da curatela, constante do relatório que consta nos autos, bem como 

os atos que o mesmo poderá praticar autonomamente, tais como de 

exercer direitos sexuais reprodutivos, de decisão sobre filhos, 

planejamento familiar e direito ao voto. 20. LAVRE-SE o termo de curatela 

definitiva. 21. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. 22. Custas pela parte 

autora (art. 88, CPC), ficando, porém suspensa a exigibilidade diante da 

gratuidade da justiça deferida. 23. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 24. Prescindível o registro da 

sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 25. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 26. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001482-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARI KAUFMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA NUNES DE SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1001482-04.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROSIMARI KAUFMANN 

REQUERIDO: MARIA APARECIDA NUNES DE SALES Vistos. 1. Cuida-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA, com pedido de CURATELA PROVISÓRIA, ajuizada por 

ROSIMARI KAUMANN e tendo como interditanda MARIA APARECIDA 

NUNES SALES, já qualificados, pelos fatos e fundamentos descritos na 

peça inaugural. 2. Aduz a requerente que sua cunhada foi diagnosticada 

com as patologias CID 10 G40, F71.1 e F31, necessitando, assim, de 

cuidados especiais e ininterruptos, por não possuir condições de reger 

sua vida civil. 3. Com a inicial vieram documentos. 4. Recebida a inicial, foi 

nomeado da autora como curadora provisória da interditanda, 

designando-se audiência de entrevista e, posteriormente, a realização de 

estudo psicossocial. 5. Estudo psicossocial carreado aos autos (id 

20235701). 6. Instado, o Ministério Público manifestou pela procedência do 

pedido. Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e 

DECIDO. 7. Entendendo que o feito encontra-se devidamente instruído não 

havendo necessidade de produção de outras provas a não ser aquelas já 

juntada aos autos, vislumbro caso de julgamento antecipado do pedido, 

nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. 8. Quadra enfatizar a 

desnecessidade de nomeação de curador especial mormente tratar-se de 

procedimento de interdição não requerido pelo Ministério Público, o qual, na 

espécie, agiu em defesa do suposto incapaz, senão vejamos o 

entendimento do C. STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DESNECESSIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES. REPRESENTAÇÃO. 

MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Recurso especial interposto 

contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 

(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. No procedimento de 

interdição não requerido pelo Ministério Público, quem age em defesa do 

suposto incapaz é o órgão ministerial. Assim, resguardados os interesses 

do interditando, não se justifica a nomeação de curador especial (arts. 

1.182, § 1º, do CPC/1973 e 1.770 do CC/2002). Precedente. 3. Agravo 

interno não provido. (AgInt no REsp 1652854/SP, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 

21/03/2019)” 9. Cuidam-se os autos de pedido de Interdição c/c Curatela 

de Maria Aparecida Nunes Sales, a qual sofre de epilepsia e transtornos 

mentais moderados, não possuindo, assim, capacidade para se auto gerir 

em caráter definitivo. 10. Importante destacar o teor do relatório 

psicossocial juntado aos autos: “[...] Pela visita e entrevista foi possível 

observar o grau de dependência de terceiros da interditada, inclusive, 

conforme afirmação da requerente ela não conhece dinheiro, e ilustrou 

dizendo que se der “dois ou cinquenta reais não sabe o valor e usa para 

comprar balinhas” (sic). A dificuldade é de ordem cognitiva, a afetividade 

se mostrou preservada, quanto ao humor, tanto o irmão quanto a cunhada 
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disseram que às vezes se mostra instável, ele em sua fala simples (é 

analfabeto) descreveu a atitude da irmã, que segundo sua afirmação: “é 

ligeiro, tem que toma cuidado, ele pega faca fura a porta” (sic).” 11. A 

ausência de perícia médica não implica nulidade no processo, tendo sido 

constatado por meio de relatórios que o interditando necessita de 

cuidados especiais. 12. Nesse sentido, a seguinte jurisprudência: “Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRELIMINAR. PRELIMINAR 

ARGUIDA PELO PROCURADOR DE JUSTIÇA EM PARECER. NULIDADE EM 

DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. INTERDIÇÃO PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL. 

DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. I. Preliminar. Possível 

dispensar a produção da perícia quando inexiste controvérsia a respeito 

dos documentos aportados aos autos e litígio sobre a interdição, além de 

haver provas suficientes acerca da incapacidade da curatelada. II. O 

Estatuto da Pessoa com Deficiência entendeu, em seu artigo 6º, conceder 

capacidade civil plena para todo e qualquer deficiente, com o escopo de 

promover a inclusão social. Nos termos da nova legislação, a pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial , de acordo com o artigo 2º, não deve ser 

mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil, nos termos dos artigos 6º e 

84. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no sentido de 

uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o 

reconhecimento da incapacidade. Curatela que afetará apenas os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não 

alcançando o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, conforme 

previsto no artigo 85, caput e § 1º, da Lei n. 13.146/2015. Inviabilidade da 

pretensão do Ministério Público em ver ampliada a extensão da curatela, 

para fins de alcance de todos os atos da vida civil, à vista da restrição 

legal imposta e para restarem assegurados direitos mínimos à interditanda, 

mormente sobre questões pessoais. Preliminar rejeitada. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70076894476, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 

02/08/2018).” 13. No caso, estão sujeitos à curatela, nos termos do art. 

1.767 do Código Civil, com redação da Lei 13.146/2015, aqueles que por 

causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, o que 

foi constatado nos autos. 14. Assim, justifica-se a submissão da 

interditanda aos termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei 

13.146/15, limitada aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. A 

curatela por outro lado não implicará declaração de incapacidade civil, haja 

vista que não mais remanescem tais figuras no art. 3º, do CC, não 

havendo nos autos elementos que demonstrem a incapacidade relativa do 

interditando por impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III, do 

CC). 15. Deste modo, o pedido se encontra de acordo com o disposto nos 

artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e artigo 747 do Código de 

Processo Civil, conforme documento juntado nos autos (id 180293911), 

não havendo nenhum fato que impossibilite o reconhecimento do pedido 

inicial. 16. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

submetendo MARIA APARECIDA NUNES SALES à curatela restrita a 

aspectos patrimoniais e negociais a ser exercida por ROSIMARI 

KAUFMANN, de quem se exigirá, caso contraia obrigações em nome da 

interditanda, a respectiva autorização judicial. 17. A curatela abrangerá 

atos de disposição patrimonial, demandar e ser demandado em juízo, 

emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, praticar atos de 

administração de seu patrimônio. 18. A curatela permanecerá por período 

indeterminado, salvo se cessada a causa que a determinou. 19. Frente ao 

disposto no art. 755, §3º do Código de Processo Civil a presente sentença 

deverá ser inscrita no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e 

publicada na rede mundial de computadores no sítio do Tribunal que 

estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do CNJ, onde 

permanecerá por 06 meses, na imprensa local 01 vez, e no órgão oficial 

por 03 vezes com intervalo de 10 dias, constando do edital os nomes 

da(o) curatelada(o) e do(a) curador(a), os limites da curatela, a causa da 

curatela, constante do relatório que consta nos autos, bem como os atos 

que o mesmo poderá praticar autonomamente, tais como de exercer 

direitos sexuais reprodutivos, de decisão sobre filhos, planejamento 

familiar e direito ao voto. 20. LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. 21. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. 22. Custas pela parte autora (art. 88, 

CPC), ficando, porém suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da 

justiça deferida. 23. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

baixas de estilo. 24. Prescindível o registro da sentença, nos termos do 

artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça – CNGC. 25. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 26. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000068-34.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGRAÇAS RIBEIRO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FRANCISCO CHIAFFITELLI (REQUERIDO)

EDUARDO CHIAFFITELLI (REQUERIDO)

ADRIANA FERREIRA ALVES CHIAFFITELLI (REQUERIDO)

JOAO DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

DELMA MARIA CAVALCANTE (REQUERIDO)

ANA PAULA DO ROSARIO FREITAS (REQUERIDO)

RENATO ADRIANO CHIAFFITELLI (REQUERIDO)

MARIA THEREZA CHIAFFITELLI NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS AROUCA PEREIRA MALAQUIAS OAB - MS10786 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO NETTO OAB - SP242352 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LELIA SOARES SAMPAIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1000068-34.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de 

epístola proveniente do Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

INOCÊNCIA/MS, observado na espécie os dizeres do artigo 260 e 

seguintes do CPC/2015. 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal 

finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais (CNGC), 

grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório subscrito 

pelo(a) diligente Gestor(a) Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente 

decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, conforme disposição 

da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente Gestor(a) Judicial 

com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 5. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO/OFÍCIO. 6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Cáceres/MT, 21 de janeiro de 2020. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006786-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES BRANDAO CLAUDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO 

PERICIAL Impulsiono os autos com a finalidade intimar as parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste com relação ao teor do Laudo Pericial retro juntado ao feito, 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 28 de janeiro de 2020 

Felipe N. Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006911-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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EVANETE SEBASTIANA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PACHECO QUIDA OAB - MT15376/O (ADVOGADO(A))

RICARDO QUIDA OAB - MT0002625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MARIA ANDRADE GONZAGA (REU)

SIND DOS TRAB NAS IND DE ALIMEN DO ALCOOL E REFINACAO DE 

ACUCAR E AFINS NOS MUNICI DE CACERES REGIAO MT (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 03 de março de 2020 às 14:30hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 28 de janeiro de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145401 Nr: 3444-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARTINS JOVIANO, SUELI AMARAL 

JOVIANO, JOVANIL DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCHINI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, GERMANO BIANCHINI, SHELL DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324, LUCIANA 

GOULART PENTEADO - OAB:167.884/SP, MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662, ODILON VIEGAS MUNIZ - OAB:962, TIAGO KLEIN 

DIAS - OAB:17559

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste com 

relação ao petitório da parte requerida (fls. 686), pleiteando o que 

entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007329-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE CASTELLA TONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1007329-84.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA (INAUDITA ALTERA PARTE), proposta JULIANE 

CASTELLA TONI, em desfavor da UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, visando seja concedida tutela de urgência para 

determinar que a parte requerida custeie integralmente o tratamento 

prescrito pelo médico (EMT - Estimulação Magnética Transcraniana), visto 

que a autora sofre de esclerose múltipla com alto grau de depressão. 2. 

Aduz a autora que, conforme atestado emitido pelo médico neurologista, é 

portadora de “esclerose múltipla, forma remitente-recorrente e vem 

evoluindo com sintomas depressivos e fibromiálgicos, necessitando de 

atendimento especializado”, e, ao ser encaminhada ao psiquiatra, 

constatou-se que possui um quadro depressivo grave (CID. F33.2), sendo 

que seu organismo não responde a medicações antidepressivas tentadas, 

necessitando então, ser submetida a “25 SESSÕES DE ESTIMULAÇÃO 

MAGNÉTICA TRANSCRANIANA PARA TRATAMENTO INICIAL, PODENDO 

SER NECESSÁRIO MAIOR NÚMERO DE SESSÕES, CONFORME RESPOSTA 

CLÍNICA”, conforme documentação médica juntada aos Ids. 27722901 e 

27722902. 3. Informa que, ao tentar administrativamente junto à requerida 

o custeio do tratamento, no dia 07/11/2019, teve seu pedido recusado sob 

o argumento de que o procedimento não possui cobertura no ROL DE 

PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE SUPLEMENTAR – RN 428/17 DA ANS, consoante justificativa 

juntada ao Id. 27722902. 4. Assevera a autora que houve conduta abusiva 

pela requerida, por ter violado a boa-fé contratual ao se eximir de cumprir 

com o custeio dos procedimentos requisitados por profissional médico 

expert no assunto. 5. Requer, portanto, além do deferimento da tutela de 

urgência para custeio do tratamento médico necessário, a condenação da 

ré por danos morais em razão da conduta abusiva e má-fé da requerida. 

6. Junta aos autos atestados e solicitações médicos e contrato de plano 

de saúde. 7. É o relatório necessário. 8. FUNDAMENTO E DECIDO. 9. 

Estando presentes os requisitos legais, RECEBO a inicial nos seus moldes, 

nos termos do artigo 319 do CPC/2015. 10. Pleiteia a parte requerente 

tutela de urgência prevista no artigo 300 e seguintes do CPC/2015, com o 

escopo de que a parte requerida custeie o tratamento com “25 SESSÕES 

DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA PARA TRATAMENTO 

INICIAL, PODENDO SER NECESSÁRIO MAIOR NÚMERO DE SESSÕES, 

CONFORME RESPOSTA CLÍNICA”. 11. Analisando o atestado médico 

subscrito pelo Dr. Anderson Kuntz Grzesiuk, neurologista, verifico que, a 

autora é “portadora de esclerose múltipla forma remitente-recorrente, com 

EDSS de 4.0”, conforme documento de Id. 27722901. 12. Verifico também 

que, sendo a autora encaminhada ao médico psiquiatra, consoante 

solicitação médica (Id. 27722902), subscrita pelo Dr. Manoel Vicente de 

Barros, a autora “possui quadro depressivo grave, F33.2, portadora de 

esclerose múltipla, utilizando tratamento imunológico e diversos 

anti-hipertensivos, com muitos efeitos colaterais das medicações. Visto 

que possui quadro depressivo grave, não responde a medicações 

antidepressivas tentadas, em razão dos riscos dos medicamentos, 

necessita ser submetida a 25 sessões de Estimulação Magnética 

Transcraniana – EMT, podendo ser necessário maior número, conforme 

resposta clínica.” 13. Pois bem, é certo que são aplicáveis aos contratos 

de assistência à saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

sendo modo que, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o tema, 

por meio do Enunciado de nº. 469: "Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde." 14. O Código Consumerista 

deve ser aplicado de forma subsidiária nas relações de consumo entre 

mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do art. 

35-G da Lei nº. 9.656/98. 15. Resta assente no Colendo Superior Tribunal 

de Justiça que, havendo previsão para cobertura do mal a que foi 

acometido o contratante de plano de saúde, não é permitido à contratada 

restringir tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico, 

senão vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAL PROTÉTICO 

PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA 

TOTAL DE QUADRIL. RECUSA INDEVIDA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM 

SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação 

no sentido de que, havendo previsão para cobertura do mal a que foi 

acometido o contratante de plano de saúde, não é permitido à contratada 

restringir tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico. 

Incide, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte. 2. A recusa 

indevida/injustificada, da operadora de plano de saúde, em autorizar a 

cobertura de tratamento médico prescrito, a que esteja legal ou 

contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano 

moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto 

psicológica do beneficiário. 3. Em relação ao quantum indenizatório, 

levando-se em consideração as particularidades do caso e os parâmetros 

utilizados por este Tribunal Superior em situações análogas, verifica-se 

que a quantia indenizatória fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se 

mostra desproporcional e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o 

reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no AREsp 1051479/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
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TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)” 16. Visto que 

o rol dos procedimentos previstos e regulados pela Agência Nacional de 

Saúde (ANS), não é taxativo, a não previsão do tratamento indicado pelo 

profissional da medicina no referido rol, por si só, não justifica o 

indeferimento da autorização pelo Plano de Saúde. Neste sentido entendeu 

o STJ: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA 

PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO 

PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA 

MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA 

N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO 

SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado 

pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença 

efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. O fato de 

eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS 

não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo 

segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura 

do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado 

implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. 3. É 

inviável agravo regimental que deixa de impugnar fundamento da decisão 

recorrida por si só suficiente para mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 

do STF. 4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar 

especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182 do 

STJ). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido." (AgRg 

no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).”(grifo nosso) 

17. Sobre o tratamento da “Estimulação Magnética Transcrianiana - EMT”, 

em específico, diversos tribunais já entenderam que, não havendo a 

expressa exclusão do procedimento no contrato firmado entre as partes, 

a negativa da autorização do procedimento é indevida. Eis o entendimento 

do TJ/MG: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA 

- PLANO DE SAÚDE - COBERTURA DE TRATAMENTO - AGÊNCIA 

NACIONAL DE SAÚDE. O rol de procedimentos estabelecido pela Agência 

Nacional de Saúde (ANS) não é taxativo, haja vista que prevê apenas os 

procedimentos mínimos a serem cobertos pelas operadoras de plano de 

saúde. Logo, ausente do contrato firmado entre as partes de exclusão 

expressa da cobertura do procedimento denominado "Estimulação 

Magnética Transcraniana", é devida a cobertura do procedimento indicado 

pelo médico como adequado e necessário ao restabelecimento da saúde 

da paciente, haja vista que as cláusulas contratuais devem ser 

interpretadas favoravelmente ao consumidor aderente. (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO-CV Nº 1.0313.15.004128-0/001 - COMARCA DE IPATINGA 

- AGRAVANTE(S): FUND SAO FRANCISCO XAVIER - AGRAVADO(A)(S): 

CARMEN FERRAZ BARRILÃO)” (grifo nosso) 18. O Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (TJ/MT), segue na mesma linha de entendimento, conforme 

bem exposto pela parte autora em sua exordial, no julgamento do AI: 

873652016, entendeu o TJ/MT que, se o contrato não prevê 

expressamente a exclusão do procedimento, o contrato deve ser 

interpretado favoravelmente ao consumidor. Assim, transcrevo o referido 

julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 

REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. NEGATIVA DE 

COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS 

DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. CONDUTA ABUSIVA. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE EXCLUSÃO NO CONTRATO. 

INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 

PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em 

inobservância ao princípio da dialeticidade quando demonstrados os 

motivos de fato e de direito pelos quais a Recorrente pretende a reforma 

da decisão agravada. O STJ possui entendimento consolidado no sentido 

de que o fato do tratamento não estar inserido no rol da Resolução 

Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, por si só, não 

exime a obrigação de cobertura do plano de saúde, especialmente na 

hipótese em que o contrato não contenha previsão expressa de exclusão 

do procedimento. Interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais 

favorável ao consumidor. Incabível a condenação por litigância de má-fé, 

quando ausentes as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 80 do 

Código de Processo Civil. TJMT - AI: 873652016, Relator: CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS, Data de Publicação: 23/08/2017.” (grifo nosso) 19. 

Analisando detidamente o instrumento de contrato firmado pelas partes, 

verifico que o procedimento denominado “Estimulação Magnética 

Transcrianiana - EMT” não está expressamente elencado na cláusula XII, 

denominada de serviços médicos não coberto pelo contrato (Id. 

27722900). 20. Ademais, conforme os profissionais que acompanham a 

requerente, os procedimentos em questão são indispensáveis para o 

adequado tratamento, pois a medicação já utilizada, não surte o efeito 

desejado, isto é, além de não responder ao tratamento, causam risco à 

saúde da autora, que já sofre de efeitos colaterais em decorrência da 

medicação. 21. A propósito, estabelece o artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998 

(que dispõe sobre os planos e seguros de saúde privados à saúde): “Art. 

35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de 

emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou 

de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do 

médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de 

acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;” 22. A 

autora, como já bem esclarecido, sofre de esclerose múltipla com grave 

quadro de depressão, desta forma, entendo que cabe ao profissional da 

área a indicação do método mais apropriado para a cura da requerente, 

sendo defeso à requerida, a interferência na sua escolha, sob pena de 

violação do próprio objeto contratado, qual seja, a proteção da vida e da 

saúde. 23. Pelo exposto, destaco a jurisprudência do Egrégio STJ em voto 

condutor da Ministra Nancy Andrighi que emanou o seguinte entendimento: 

"Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o 

tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da 

enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, 

tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o 

restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a 

vida do consumidor. (…)- A negativa de cobertura de transplante – 

apontado pelos médicos como essencial para salvar a vida do paciente –, 

sob alegação de estar previamente excluído do contrato, deixa o segurado 

à mercê da onerosidade excessiva perpetrada pela seguradora, por meio 

de abusividade em cláusula contratual. (REsp 1053810/SP, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 

15/03/2010)" (grifo nosso) 24. Nesta senda, frente aos documentos 

colacionados e as disposições legais de regência, entendo que a tutela de 

urgência deve ser deferida, diante da demonstração da probabilidade do 

direito, bem como da presença do perigo do dano ou risco ao resultado útil 

do processo. 25. Reclama o “caput” do art. 300 do CPC que o juiz, para 

conceder a tutela de urgência, disponha, nos autos, “de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito” (pressuposto comum básico) e a 

isso se soma uma das seguintes situações: a) perigo de dano; b) risco ao 

resultado útil do processo. Há sempre uma exigência indispensável – a 

probabilidade do direito do autor, apta para formar o convencimento do juiz 

sobre a verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. 

Denominamos esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, 

devendo conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais 

pressupostos, sempre presentes, portanto, em toda e qualquer 

modalidade de tutela de urgência. Os demais podem existir isolada ou 

cumulativamente, somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que 

jamais pode estar ausente é a probabilidade do direito, casada com 

qualquer dos pressupostos que denominamos de particulares ou 

específicos. 26. Feita essa consideração passo à análise dos requisitos. 

27. “In casu”, a probabilidade do direito que alega possuir a parte 

requerente está devidamente presente no bojo dos autos, uma vez que 

comprova a qualidade e contratante do plano de saúde nacional, bem 

como os atestados detalhados e solicitação médica dando conta do grave 

quadro de saúde. 28. Como visto, encontrando-se patente o fumus boni 

iuris (pressuposto comum básico) deve, ainda, o julgador verificar se o 

pressuposto comum básico soma-se com a situação excepcional: haja 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 29. Lado outro, 

vislumbro o perigo de dano, porquanto trata-se de tratamento de saúde 

indispensável à vida da paciente, ora, autora da demanda, acometida de 

quadro grave de saúde. 30. Outrossim, também não vislumbro na 

antecipação deste provimento jurisdicional o perigo da irreversibilidade, 

razão pela qual aplico o § 3º, do art. 300, do CPC/2015, a contrario sensu. 

31. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente e DETERMINO que parte requerida CUSTEIE 25 (VINTE E 

CINCO) SESSÕES DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRIANIANA E 

QUANTAS MAIS SESSÕES FOREM NECESSÁRIAS CONFORME RESPOSTA 

CLÍNICA, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de 
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R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite máximo de 20 (vinte) sálarios mínimos, 

com início a partir do descumprimento da medida, ora deferida, sendo esta 

revertida em favor da parte autora, nos termos do artigo 297 c/c 537 e 

seguintes, todos do CPC/2015. 32. DETERMINO a designação audiência de 

conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do CPC/2015. 33. INTIME-SE a 

parte autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para o 

comparecimento na audiência de conciliação a ser designada (art. 334, 

§3º do CPC/2015). 34. EXPEÇA-SE carta de citação e intimação da parte 

requerida, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, na forma dos arts. 248 e 334, 

do CPC/2015. 35. Havendo desinteresse pela parte requerida na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, CPC/2015). 36. 

CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação designada, é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015). 37. 

Apresentando a parte requerida contestação alegando fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito da parte autora ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora, via DJE, 

para que, em 15 (quinze) dias, apresente réplica à contestação (arts. 350 

e 351 do CPC/2015). 38. Após a realização da audiência de conciliação, 

sendo obtido ou não acordo, que deverá ser lavrado termo num ou noutro 

sentido, havendo ou não contestação e réplica, CERTIFIQUE-SE nos autos 

RETORNE-OS CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC/2015. 39. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Cáceres/MT, 27 

de janeiro de 2020. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006852-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DERICK RODRIGO PRADO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerente, com supedâneo nos 

artigos 437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca do requerimento e 

documentos acostados aos autos (ID.Num. 27812986). Cáceres/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006375-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUNILEI DE CAMPOS SOARES - ME (EXECUTADO)

JUNILEI DE CAMPOS SOARES (EXECUTADO)

ANACLETO SOARES (EXECUTADO)

ANITA DE CAMPOS SOARES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Certidão ato ordinatório Nos termos do art. 203, §4° do Código 

de Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

exequente, na pessoa do causídico, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

propulsar o feito em testilha, notadamente em relação a certidão negativa 

em relação ao executado ANACLETO SOARES (ID.Num. 26633329 ). 

Cáceres/MT, 28 de janeiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001168-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCILENE SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Nos termos 

do art. 82, §1° do Código de Processo Civil. Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 5 dias, informe o endereço atualizado, contendo, nome de 

Rua, Bairro, CEP, para que se proceda a intimação do requerido via postal 

ou efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do Mandado de intimação a ser oportunamente expedido. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres, 28 

de janeiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005163-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LEITE DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

L DOS SANTOS & SANTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO LUIZ SPOLADOR (REU)

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA (REU)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Nos termos do art. 82, 

§1° do Código de Processo Civil. Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 5 

dias, informe o endereço atualizado, contendo nome de Rua, Bairro, CEP, 

para que se proceda a intimação do requerido via postal ou efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento do 

Mandado de intimação a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, 

após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006920-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENE COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USTENIO RODRIGUES COELHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Nos termos 

do art. 82, §1° do Código de Processo Civil. Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 5 dias, informe o endereço atualizado, contendo nome de 

Rua, Bairro, CEP, para que se proceda a intimação do requerido via postal 

ou efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do Mandado de intimação a ser oportunamente expedido. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 
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Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres, 28 

de janeiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002040-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

intimar a parte exequente, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de intimação da 

executada para que exerça o contraditório, no prazo de 15 dias, conforme 

determinado na decisão proferida no (ID.Num. 25977232), deverá o 

exequente acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, 

após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002592-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCIANO BARBOSA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REU)

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ODENIL MIRANDA DE FRANCA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002592-09.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA, FRANCIANO BARBOSA DIAS REU: 

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA, MARCOS AUGUSTO DE 

OLIVEIRA Acolho o requerimento retro a fim de que seja redesignada a 

audiência para o dia 04 de março de 2.020 às 16:20 horas. Intimem-se as 

partes quanto ao depoimento pessoal. Reitero a responsabilidade dos 

Advogados quanto a intimação das testemunhas, nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário, cumprindo-se de 

acordo com o despacho contido no id. 20605008. Cáceres/MT., 24 de 

Janeiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195660 Nr: 838-83.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FRANCISCO DO NASCIMENTO, 

ADRIANO FERNANDES CORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETE NUNES - 

OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 INTIMAÇÃO dos requeridos, na pessoa de seu advogado para tomar 

conhecimento do despacho a seguir transcrito...Providencie à habilitação 

dos Procuradores dos Requeridos.

Após, intime os Requeridos, na pessoa de seus Procuradores para 

apresentarem resposta, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retorne concluso para saneamento e deliberação das provas, cuja 

realização será conjunta e no mesmo contexto das que forem deferidas 

nos autos principais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195660 Nr: 838-83.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FRANCISCO DO NASCIMENTO, 

ADRIANO FERNANDES CORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETE NUNES - 

OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 INTIMAÇÃO dos requeridos, na pessoa de seu advogado para tomar 

conhecimento do despacho a seguir transcrito...Providencie à habilitação 

dos Procuradores dos Requeridos.

Após, intime os Requeridos, na pessoa de seus Procuradores para 

apresentarem resposta, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retorne concluso para saneamento e deliberação das provas, cuja 

realização será conjunta e no mesmo contexto das que forem deferidas 

nos autos principais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193118 Nr: 10229-96.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTÔNIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919/O

 Certifico que, reenvio os autos ao arquivo, tendo em vista que o 

advogado do requerido retirou os autos em carga na data de 30/10/2019 e 

nada manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172078 Nr: 7833-83.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSA SURUBI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROBERTO - 

OAB:OAB/SP 168.016, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direiuto, tendo em vista que 

os autos foram desarquivados e encontra-se disponível para carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130505 Nr: 9137-59.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA ME, ANTONIO 

CARLOS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT19.077-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

os autos foram desarquivados e encontra-se disponível para carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143281 Nr: 1173-44.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA KOPP, DILMA NADIR RAMOS KOPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerr o que entender de direito, tendo em vista a 

devolução da cata precatória .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175926 Nr: 10586-13.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MENACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento do LAUDO PERICIAL acostado às fls.232/265.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7144 Nr: 250-48.1994.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

ALBUQUERQUE S/C LTDA, JOSE CARLOS DE ALBUQUERQUE, MARIA 

REGINA DE LUCA ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SÉRGIO DA CRUZ E 

VASCONCELOS - OAB:12548

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05 (cinco)dias, manifestar acerca da petição da requerida MARIA REGINA 

DE LUCA ALBUQUERQUE .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101551 Nr: 6647-64.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CONSIGNUM LTDA, MLN 

ASSESSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, Ricardo Diniz Resende 

Machado - OAB:84400, ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO 

ESPÓSITO - OAB:4.531

 INTIMAÇÃO da parte requerida BANCO BMG, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 05 (cinco)dias, acostar aos autos os dados 

bancarios para restituição do valor depositado às fls. 404.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96134 Nr: 1199-13.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORAH STEPHANIA MAZZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE THEREZINHA GARCIA, 

ALEXANDRE DIVINO GARCIA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3769/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência de Conciliação agendada para o dia para o dia 

01/04/2020, às 14h a realizar-se no Cejusc.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56854 Nr: 3326-60.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALEXANDRE FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAIBER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SAMPAIO DE 

OLIVEIRA - OAB:11243 MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência designada para comparecimento das partes 

para o dia 04/03/2020 às 16:20 hs.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000103-91.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANE ANTUNES MAGALHAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINE DA SILVA MALDONADO OAB - MT21779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EVANE 

ANTUNES MAGALHÃES contra o ato do Coordenador de Aplicação, Felipe 

da Silva Bereta, da Coordenadoria de Aplicação da Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão (SEPLAG), Secretaria Adjunta de Gestão de 

Pessoas da Superintendência de Gestão de pessoas, com endereço em 

Cuiabá/MT. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. Em tempo, observo que a fixação de competência 

em mandado de segurança é territorial, tendo como foro competente 

aquele em que está localizada a sede funcional da autoridade apontada 

como coatora. Na espécie, a autoridade coatora tem sede em Cuiabá, 

conforme se infere da inicial, o que, à evidência, leva a competência da 

causa a uma das Varas da Fazenda Pública daquela Comarca, razão pela 

qual se declina o processamento e julgamento do feito em tela. É da 

jurisprudência: Processo: AG 598 MG 0000598-47.2004.4.01.0000 

Relator(a): DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA 

SILVA Julgamento: 05/07/2010 Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA 

Publicação: e-DJF1 p.57 de 29/07/2010 Ementa: PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. 

AUTORIDADE COATORA. FORO COMPETENTE. 1. Autoridade coatora, 

para os efeitos do mandado de segurança, é o agente público que pratica 

o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu 

fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual 

ilegalidade. 2. Tendo a autoridade apontada coatora sede funcional em 

Araguari/MG, que se encontra sob a jurisdição da Subseção Judiciária de 
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Uberlândia/MG, a ação mandamental deve ser processada e julgada 

naquela Subseção. 3. Agravo de instrumento desprovido. Isso posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) DECLINAR da 

competência para processar e julgar o presente feito para uma das Varas 

de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, pelos fundamentos acima 

indicados; b) Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006419-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA VERONICA DE PAULA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Á COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

006/SES/2019 (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1006419-57.2019.8.11.0006. IMPETRANTE: CLAUDINEIA VERONICA DE 

PAULA IMPETRADO: Á COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO 006/SES/2019 Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por CLAUDINEIA VERONICA DE PAULA contra 

ato da COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO – HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES, todos qualificados 

nos autos. Narra a impetrante que se inscreveu no Processo Seletivo 

Simplificado 006/SES/2019 em 07/10/2019. Contudo, teve sua inscrição 

indeferida em Diário Oficial do dia 23/10/2019, ante o fato de sua carteira 

profissional estar vencida. Noticia ainda a impetrante que efetuou 

protocolo de recurso administrativo, juntando formulário para recurso, 

certidão de situação cadastral e certidão negativa emitidas pelo COREN, o 

que de igual forma restou indeferido. Diante da situação exposta, volve-se 

perante este Juízo requerendo liminarmente a determinação de retificação 

acerca da inscrição n°. 0001 e, no mérito, a concessão da segurança 

confirmando-se a liminar. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. Versam os autos sobre pedido de liminar 

impetrado por CLAUDINEIA VERONICA DE PAULA, contra ato da 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 

HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES, aduzindo, em síntese, ser ilegal o 

indeferimento de sua inscrição em seletivo simplificado em virtude do 

vencimento de sua carteira profissional. De análise dos autos, tem-se que, 

em análise perfunctória, a impetrante ventila pleito acerca de matéria já 

decidida em sede de liminar no bojo dos autos de nº. 

1006178-83.2019.8.11.0006, estando aparentemente afetada pelo teor da 

referida decisão antes mesmo da propositura da presente ação. 

Constata-se inclusive publicação em Diário Oficial nº. 27.631 de 

13/11/2019, que prevê a reabertura as inscrições do processo seletivo em 

comento, regido pelo Edital 006/SES/2019. A SECRETÁRIA DE ESTADO DE 

SAÚDE em exercício, no uso de suas atribuições legais e, considerando 

os termos do inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal/88, da Lei 

Complementar nº 441 de 24/10/2011, da Lei Complementar no 600/2017, 

do Decreto no 088, 11 de maio de 2015, Decreto No 253/2019, 19/09/2019, 

torna público a RETIFICAÇÃO PARCIAL DO EDITAL 006/SES/2019 DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO -Hospital Regional de Cáceres, 

publicado no Diário Oficial de 04/10/2019, pág. 27/35 e retificação 

publicada no Diário Oficial de 11/10/2019, pág.100/101, e; 1. Resolve 

tornar público a todos os interessados a REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

do Processo Seletivo Simplificado No 006/SES/2019 para a contratação 

por tempo determinado, visando atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público para o HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES, 

considerando a Decisão Judicial proferida nos autos no 

1006178-83.2019.8.11.0006, que tramita na 4a Vara Cível de Cáceres. 2. 

O item 4 DAS INSCRIÇÕES do Edital de Abertura do Processo Seletivo 

Simplificado 006/SES/2019, passa a ter a seguinte redação: 4.1 A 

inscrição no processo seletivo implica no conhecimento e na tácita 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, seus 

Anexos, Editais Complementares e posteriores alterações, caso ocorram, 

das quais não poderá alegar desconhecimento. 4.2 A reabertura para 

inscrição no Processo Seletivo Simplificado do Hospital Regional de 

Cáceres - Edital 006/SES/2019, ocorrerá no período, das 09 horas do dia 

13/11/2019 até às 18 horas do dia 22/11/2019, observado o horário oficial 

de Brasília-DF e serão realizadas, exclusivamente, pela Internet, através 

do link: https://forms.gle/RZqwAWaMNS1ANZSC9. 4.3 No ato da inscrição 

o(a) candidato(a) deverá optar pelo PERFIL PROFISSIONAL a que vai 

concorrer, conforme previsto no quadro do Anexo I do Edital de Abertura 

de Processo Seletivo Simplificado 006/SES/2019. Não será admitida ao(a) 

candidato(a), a alteração do perfil profissional após efetivação da 

inscrição. 4.4 Para inscrever-se no certame, o(a) candidato(a) deverá 

efetuar sua inscrição, conforme procedimentos e observações a seguir: 

a) ler atentamente este Edital e o Formulário Eletrônico de Inscrição; b) 

preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição e transmitir os dados pela 

Internet, providenciando a impressão do comprovante de Inscrição 

Finalizada, posteriormente, enviada ao e-mail informado pelo candidato; c) 

O candidato receberá via e-mail (sgp@ses.mt.gov.br), o número 

correspondente a sua inscrição; d) A formalização da inscrição somente 

se dará com o adequado preenchimento de todos os campos do 

Formulário Eletrônico de Inscrição pelo (a) candidato (a); e) O (a) 

candidato(a), ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar abreviaturas 

quanto ao nome, data de nascimento e localidades de nascimento e 

residência. f) As informações prestadas no Formulário Eletrônico de 

Inscrição é de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), eximindo-se a 

SES/MT de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informação 

incorreta/incompleta ou opção incorreta referente ao perfil profissional 

pretendido pelo(a) candidato(a). g) No ato da inscrição é de 

responsabilidade do(a) candidato(a) a veracidade e exatidão dos dados 

informados no Formulário Eletrônico de Inscrição, sob as penas da lei. h) A 

SES/MT não se responsabiliza quando os motivos de ordem técnica não 

lhes forem imputáveis por inscrições não recebidas por falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falhas de 

impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados 

pelo(a)s candidato(a)s, bem como por outros fatores alheios que 

impossibilitem a transferência dos dados. i) O descumprimento das 

instruções para a inscrição pela Internet implicará na não efetivação da 

inscrição, assegurado o direito de recurso. j) O (A) candidato(a) 

inscrito(a) por terceiro assume total responsabilidade pelas informações 

prestadas por seu representante, arcando com as consequências de 

eventuais erros no preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. 

(...) Dessa forma, ao que tudo indica, a impetrante não tem mais interesse 

no prosseguimento do feito, em razão de a impetrada ter adotado medidas 

que satisfazem as pretensões pleiteadas na presente ação, em virtude de 

decisão liminar. Colha-se do julgado: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - PRETENSÃO DE 

CONCESSÃO DA ORDEM VISANDO À NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 

DISPONIBILIZADAS O EDITAL - CONCURSO QUE AINDA NÃO EXAURIU 

SEUS EFEITOS - SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. - O 

art. 17, do CPC vigente, exige que, para propor a ação, é necessário que a 

parte postulante tenha interesse, que é determinado pela necessidade e 

utilidade do provimento jurisdicional pretendido, como também pela 

adequação do meio escolhido - A nomeação da parte impetrante visando 

ao preenchimento do cargo para o qual se habilitou em concurso público, 

que é objeto do writ, caracteriza superveniente falta de interesse 

processual, devendo ser extinto o feito, sem resolução de mérito, e, por 

consequência, denegada a segurança. (TJ-MG - MS: 10000180976060000 

MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/01/2019, Data de 

Publicação: 04/02/2019) – grifou-se. Desse modo, à primeira vista, 

ausente o interesse de agir da impetrante, eis que a procedência do 

pedido, a essa altura, nada alteraria a situação fática já existente. Isso 

posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido: a) Extinguir o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV CPC; b) 

Sem custas e sem honorários, na forma da lei; c) P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001359-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON NANI (IMPETRANTE)

ELIANA DE PINHO SAAB (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 
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ELIANA DE PINHO SAAB contra ato considerado ilegal supostamente 

praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT, consistente na ausência de 

análise do pedido administrativo de Regularização Fundiária, protocolado 

sob o nº 12896, dentro do prazo razoável. Documentos em anexo à 

exordial. Liminar postergada. Informações não prestadas. O Ministério 

Público pugnou pela concessão da segurança. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É caso de 

concessão da ordem. Havendo protocolo do pedido administrativo e até a 

data do ajuizamento do mandado de segurança não respondido pela 

autoridade coatora, o caso é de concessão da ordem para que esta se 

manifeste, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, 

segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS PARA 

A SAÚDE. APRECIAÇÃO ASSEGURADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE E DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (CF, ART. 5º, LXXVIII). I. 

Compete à administração pública examinar e decidir os requerimentos que 

lhe sejam submetidos à apreciação, no prazo legal, sob pena de violação 

aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do 

processo, conforme preceitua a Lei nº 9.784/99 e os dispositivos insertos 

nos artigos 5º, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a 

todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos 

administrativos. II. Em sendo assim, não merece reparos a sentença 

monocrática que determinou que a agência nacional de vigilância sanitária. 

Anvisa realizasse a análise do pedido de inspeção para certificação de 

boas práticas de fabricação de produtos para a saúde, descrito nos 

autos, no prazo legal. III. Remessa oficial desprovida. Sentença 

confirmada. (TRF 01ª R.; RN 0060589-55.2012.4.01.3400; DF; Quinta 

Turma; Rel. Des. Fed. Souza Prudente; DJF1 24/06/2014; Pág. 48). – 

destacou-se. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINSTRATIVO. 

DEMORA INJUSTIFICADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, MORALIDADE E DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCEDI- MENTO ADMINISTRATIVO (CF, ARTS. 5º, LXXVIII 

E 37, CAPUT). SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se opera a decadência 

mandamental, vez que a presente ação foi impetrada contra suposto ato 

omissivo e contínuo, consubstanciado na falta de análise do pedido 

administrativo formulado pelo impetrante. 2. Verificada a demora 

injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração 

conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da corte 

que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da 

eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a administração 

postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. 

(stj, RESP 1145692/rs, Rel. Ministra eliana calmon, segunda tur- ma, 

julgado em 16/03/2010, dje 24/03/2010). 3. Compete à administração 

pública examinar e decidir os pleitos que lhe são submetidos à apreciação, 

no menor tempo possível, sob pena de violação aos princípios da 

eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo. 4. Ademais, 

é pacífico o entendimento jurisprudencial firmado nesta corte, de que a 

demora injustificada na tramitação e decisão dos procedimentos 

administrativos. Em casos como o da hipótese dos autos, em que 

decorridos vários meses sem qualquer manifestação do ente público. 

Configura lesão a direito subjetivo individual, reparável pelo poder 

judiciário, que pode determinar a fixação de prazo razoável para fazê-lo, à 

luz do disposto no artigo 5º, inciso lxxviii, da carta constitucional e na Lei 

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 5. Apelação e remessa oficial a que se 

nega provimento. (TRF 01ª R.; APL 0019068-49.2011.4.01.3600; MT; Sexta 

Turma; Rel. Des. Fed. Kassio Marques; Julg. 13/01/2014; DJF1 30/01/2014; 

Pág. 162). Dessa forma, estando o direito em favor da parte impetrante, a 

concessão da segurança é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo 

que dos autos consta, DECIDO: (a) CONCEDER A SEGURANÇA para 

determinar que a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

responda à formulação administrativa da parte impetrante, forte no art. 

487, I CPC; (b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da 

Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) Após o decurso do 

prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a 

Instância Superior, por força do disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 

12.016/2009; (d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 

01 de agosto de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001359-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON NANI (IMPETRANTE)

ELIANA DE PINHO SAAB (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

ELIANA DE PINHO SAAB contra ato considerado ilegal supostamente 

praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT, consistente na ausência de 

análise do pedido administrativo de Regularização Fundiária, protocolado 

sob o nº 12896, dentro do prazo razoável. Documentos em anexo à 

exordial. Liminar postergada. Informações não prestadas. O Ministério 

Público pugnou pela concessão da segurança. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É caso de 

concessão da ordem. Havendo protocolo do pedido administrativo e até a 

data do ajuizamento do mandado de segurança não respondido pela 

autoridade coatora, o caso é de concessão da ordem para que esta se 

manifeste, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, 

segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS PARA 

A SAÚDE. APRECIAÇÃO ASSEGURADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE E DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (CF, ART. 5º, LXXVIII). I. 

Compete à administração pública examinar e decidir os requerimentos que 

lhe sejam submetidos à apreciação, no prazo legal, sob pena de violação 

aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do 

processo, conforme preceitua a Lei nº 9.784/99 e os dispositivos insertos 

nos artigos 5º, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a 

todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos 

administrativos. II. Em sendo assim, não merece reparos a sentença 

monocrática que determinou que a agência nacional de vigilância sanitária. 

Anvisa realizasse a análise do pedido de inspeção para certificação de 

boas práticas de fabricação de produtos para a saúde, descrito nos 

autos, no prazo legal. III. Remessa oficial desprovida. Sentença 

confirmada. (TRF 01ª R.; RN 0060589-55.2012.4.01.3400; DF; Quinta 

Turma; Rel. Des. Fed. Souza Prudente; DJF1 24/06/2014; Pág. 48). – 

destacou-se. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINSTRATIVO. 

DEMORA INJUSTIFICADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, MORALIDADE E DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCEDI- MENTO ADMINISTRATIVO (CF, ARTS. 5º, LXXVIII 

E 37, CAPUT). SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se opera a decadência 

mandamental, vez que a presente ação foi impetrada contra suposto ato 

omissivo e contínuo, consubstanciado na falta de análise do pedido 

administrativo formulado pelo impetrante. 2. Verificada a demora 

injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração 

conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da corte 

que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da 

eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a administração 

postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. 

(stj, RESP 1145692/rs, Rel. Ministra eliana calmon, segunda tur- ma, 

julgado em 16/03/2010, dje 24/03/2010). 3. Compete à administração 

pública examinar e decidir os pleitos que lhe são submetidos à apreciação, 

no menor tempo possível, sob pena de violação aos princípios da 

eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo. 4. Ademais, 

é pacífico o entendimento jurisprudencial firmado nesta corte, de que a 

demora injustificada na tramitação e decisão dos procedimentos 

administrativos. Em casos como o da hipótese dos autos, em que 

decorridos vários meses sem qualquer manifestação do ente público. 

Configura lesão a direito subjetivo individual, reparável pelo poder 
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judiciário, que pode determinar a fixação de prazo razoável para fazê-lo, à 

luz do disposto no artigo 5º, inciso lxxviii, da carta constitucional e na Lei 

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 5. Apelação e remessa oficial a que se 

nega provimento. (TRF 01ª R.; APL 0019068-49.2011.4.01.3600; MT; Sexta 

Turma; Rel. Des. Fed. Kassio Marques; Julg. 13/01/2014; DJF1 30/01/2014; 

Pág. 162). Dessa forma, estando o direito em favor da parte impetrante, a 

concessão da segurança é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo 

que dos autos consta, DECIDO: (a) CONCEDER A SEGURANÇA para 

determinar que a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

responda à formulação administrativa da parte impetrante, forte no art. 

487, I CPC; (b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da 

Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) Após o decurso do 

prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a 

Instância Superior, por força do disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 

12.016/2009; (d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 

01 de agosto de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006417-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA TONDATTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

006/SES/2019 (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1006417-87.2019.8.11.0006. IMPETRANTE: ALINE DA SILVA TONDATTO 

IMPETRADO: COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 006/SES/2019 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por ALINE DA SILVA TONDATTO contra ato da 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 

HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES, todos qualificados nos autos. Narra a 

impetrante que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado 

006/SES/2019 em 14/10/2019. Contudo, teve sua inscrição indeferida em 

Diário Oficial do dia 23/10/2019, ante o fato de sua carteira profissional 

estar vencida. Noticia ainda a impetrante que efetuou protocolo de recurso 

administrativo, juntando formulário para recurso, certidão de situação 

cadastral emitida pelo COREN, bem como protocolo de requerimento de 

renovação de carteira profissional de identidade, o que de igual forma 

restou indeferido. Diante da situação exposta, volve-se perante este Juízo 

requerendo liminarmente a determinação de retificação acerca da 

inscrição n°. 977 e, no mérito, a concessão da segurança confirmando-se 

a liminar. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. Versam os autos sobre pedido de liminar impetrado 

por ALINE DA SILVA TONDATTO contra ato da COMISSÃO 

ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – HOSPITAL 

REGIONAL DE CÁCERES, aduzindo, em síntese, ser ilegal o indeferimento 

de sua inscrição em seletivo simplificado em virtude do vencimento de sua 

carteira profissional. De análise dos autos, tem-se que, em análise 

perfunctória, a impetrante ventila pleito acerca de matéria já decidida em 

sede de liminar no bojo dos autos de nº. 1006178-83.2019.8.11.0006, 

estando aparentemente afetada pelo teor da referida decisão antes 

mesmo da propositura da presente ação. Constata-se inclusive publicação 

em Diário Oficial nº. 27.631 de 13/11/2019, que prevê a reabertura as 

inscrições do processo seletivo em comento, regido pelo Edital 

006/SES/2019. A SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE em exercício, no 

uso de suas atribuições legais e, considerando os termos do inciso IX do 

Art. 37 da Constituição Federal/88, da Lei Complementar nº 441 de 

24/10/2011, da Lei Complementar no 600/2017, do Decreto no 088, 11 de 

maio de 2015, Decreto No 253/2019, 19/09/2019, torna público a 

RETIFICAÇÃO PARCIAL DO EDITAL 006/SES/2019 DO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO -Hospital Regional de Cáceres, publicado no 

Diário Oficial de 04/10/2019, pág. 27/35 e retificação publicada no Diário 

Oficial de 11/10/2019, pág.100/101, e; 1. Resolve tornar público a todos os 

interessados a REABERTURA DAS INSCRIÇÕES do Processo Seletivo 

Simplificado No 006/SES/2019 para a contratação por tempo determinado, 

visando atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público para o HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES, considerando a 

Decisão Judicial proferida nos autos no 1006178-83.2019.8.11.0006, que 

tramita na 4a Vara Cível de Cáceres. 2. O item 4 DAS INSCRIÇÕES do 

Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado 006/SES/2019, passa 

a ter a seguinte redação: 4.1 A inscrição no processo seletivo implica no 

conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, seus Anexos, Editais Complementares e 

posteriores alterações, caso ocorram, das quais não poderá alegar 

desconhecimento. 4.2 A reabertura para inscrição no Processo Seletivo 

Simplificado do Hospital Regional de Cáceres - Edital 006/SES/2019, 

ocorrerá no período, das 09 horas do dia 13/11/2019 até às 18 horas do 

dia 22/11/2019, observado o horário oficial de Brasília-DF e serão 

realizadas, exclusivamente, pela Internet, através do link: 

https://forms.gle/RZqwAWaMNS1ANZSC9. 4.3 No ato da inscrição o(a) 

candidato(a) deverá optar pelo PERFIL PROFISSIONAL a que vai 

concorrer, conforme previsto no quadro do Anexo I do Edital de Abertura 

de Processo Seletivo Simplificado 006/SES/2019. Não será admitida ao(a) 

candidato(a), a alteração do perfil profissional após efetivação da 

inscrição. 4.4 Para inscrever-se no certame, o(a) candidato(a) deverá 

efetuar sua inscrição, conforme procedimentos e observações a seguir: 

a) ler atentamente este Edital e o Formulário Eletrônico de Inscrição; b) 

preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição e transmitir os dados pela 

Internet, providenciando a impressão do comprovante de Inscrição 

Finalizada, posteriormente, enviada ao e-mail informado pelo candidato; c) 

O candidato receberá via e-mail (sgp@ses.mt.gov.br), o número 

correspondente a sua inscrição; d) A formalização da inscrição somente 

se dará com o adequado preenchimento de todos os campos do 

Formulário Eletrônico de Inscrição pelo (a) candidato (a); e) O (a) 

candidato(a), ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar abreviaturas 

quanto ao nome, data de nascimento e localidades de nascimento e 

residência. f) As informações prestadas no Formulário Eletrônico de 

Inscrição é de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), eximindo-se a 

SES/MT de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informação 

incorreta/incompleta ou opção incorreta referente ao perfil profissional 

pretendido pelo(a) candidato(a). g) No ato da inscrição é de 

responsabilidade do(a) candidato(a) a veracidade e exatidão dos dados 

informados no Formulário Eletrônico de Inscrição, sob as penas da lei. h) A 

SES/MT não se responsabiliza quando os motivos de ordem técnica não 

lhes forem imputáveis por inscrições não recebidas por falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falhas de 

impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados 

pelo(a)s candidato(a)s, bem como por outros fatores alheios que 

impossibilitem a transferência dos dados. i) O descumprimento das 

instruções para a inscrição pela Internet implicará na não efetivação da 

inscrição, assegurado o direito de recurso. j) O (A) candidato(a) 

inscrito(a) por terceiro assume total responsabilidade pelas informações 

prestadas por seu representante, arcando com as consequências de 

eventuais erros no preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. 

(...) Dessa forma, ao que tudo indica, a impetrante não tem mais interesse 

no prosseguimento do feito, em razão de a impetrada ter adotado medidas 

que satisfazem as pretensões pleiteadas na presente ação, em virtude de 

decisão liminar. Colha-se do julgado: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - PRETENSÃO DE 

CONCESSÃO DA ORDEM VISANDO À NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 

DISPONIBILIZADAS O EDITAL - CONCURSO QUE AINDA NÃO EXAURIU 

SEUS EFEITOS - SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. - O 

art. 17, do CPC vigente, exige que, para propor a ação, é necessário que a 

parte postulante tenha interesse, que é determinado pela necessidade e 

utilidade do provimento jurisdicional pretendido, como também pela 

adequação do meio escolhido - A nomeação da parte impetrante visando 

ao preenchimento do cargo para o qual se habilitou em concurso público, 

que é objeto do writ, caracteriza superveniente falta de interesse 

processual, devendo ser extinto o feito, sem resolução de mérito, e, por 

consequência, denegada a segurança. (TJ-MG - MS: 10000180976060000 

MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/01/2019, Data de 

Publicação: 04/02/2019) – grifou-se. Desse modo, ausente o interesse de 

agir da impetrante, eis que a procedência do pedido, a essa altura, nada 

alteraria a situação fática já existente, impondo-se a extinção do feito. Isso 

posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido: a) Extinguir o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV CPC; b) 

Sem custas e sem honorários, na forma da lei; c) P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1006751-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Processo: 

1006751-58.2018.8.11.0006. AUTOR(A): ELANIA PEREIRA BARROSO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Às partes para manifestar 

sobre a prova juntada no feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004836-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEONARDO CERÁVOLO NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CÁCERES -MT (IMPETRADO)

Secretário de Saúde do Município de Cáceres (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1004836-37.2019.8.11.0006. IMPETRANTE: FRANCISCO LEONARDO 

CERÁVOLO NETO IMPETRADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 

CÁCERES -MT, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CÁCERES 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

FRANCISCO LEONARDO CERÁVOLO NETO, contra ato reputado coator 

perpetrado pela COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em razão da edição da Portaria n. 609 de 

23 de dezembro de 2015, da Secretaria de Saúde do Município de 

Cáceres, que deflagrou o PAD n. 41618, de 26 de novembro de 2015. O 

impetrante pugna, em sede liminar, pelo trancamento do Processo 

Administrativo Disciplinar nº 41618, de 26/11/2015, por ausência de justa 

causa e demora desarrazoada, ou, alternativamente, estipulação de prazo 

para a conclusão do PAD sob pena de trancamento. Alega o impetrante 

que seu pedido de aposentadoria, que já é um direito adquirido, não foi 

apreciado até que o Processo Administrativo Disciplinar seja concluído. Ao 

que se depreende, o ato impugnado no presente mandamus, tido como 

coator, é a Portaria n. 609, de 23 de dezembro de 2015 que deflagrou o 

PAD nº 41618 de 26/11/2015. Devidamente intimada para apresentar 

informações, a autoridade coatora ao id: 25968949, sustenta que o PAD 

não está sujeito a nulidade pela não observância do prazo legal definido 

na Lei Complementar nº 25, de 27 de novembro de 1997, que dispõe sobre 

o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, 

motivo pelo qual não há configuração de ato ilegal de autoridade, mas sim, 

submissão a diplomas legais, o que leva, via de consequência, à 

conclusão de que não há direito líquido e certo a ser amparado pela via 

mandamental. Junto à inicial veio documentação pertinente. Decisão de id: 

22524057 determinou a intimação do impetrante para se manifestar acerca 

da decadência. Ao id: 22771066 o impetrante apresentou manifestação. 

Decisão que recebeu a inicial, bem como postergou análise da liminar para 

após informações da autoridade coatora ao id: 24442324. Ao id: 25968949 

a autoridade coatora apresentou as informações. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Acerca da 

tutela de urgência, a lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7°, 

inc. III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa 

forma, deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo - fumaça do bom direito e perigo da demora - de 

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. É caso de indeferimento da liminar. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA impetrado por FRANCISCO LEONARDO CERÁVOLO NETO, 

contra ato reputado coator perpetrado pela COMISSÃO PERMANENTE DE 

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em razão da edição da 

Portaria n. 609 de 23 de dezembro de 2015, da Secretaria de Saúde do 

Município de Cáceres, que deflagrou o Processo Administrativo Disciplinar 

nº 004/2016. Dos autos que através da Portaria n. 609, de 23 de 

dezembro de 2015, fundamentada no processo submetido ao Protocolo 

Geral nº 41.618 de 26 de novembro de 2015, foi deflagrado o Processo 

Administrativo Disciplinar nº 004/2016 em desfavor do impetrante. Nos 

termos do documento de id: 22389994 (páginas 3/7) - Parecer Jurídico nº 

439/2015, de 21 de dezembro de 2015, foi emitida orientação quanto a 

abertura de inquérito administrativo, sob o protocolo geral nº 41618/2015, 

no qual restou registrada a acusação que recai ao impetrante, in verbis: 

“Conforme relato mencionado no Memorando nº 2508/2015-SMS, 

informando que existe documentações em desfavor do médico 

supracitado, que não possuía conduta condizente com o Serviço Público 

Municipal, pois fora afastado do Hospital Bom Samaritano de Cáceres/MT, 

mas continua frequentando este local em horários em que Médica que 

atualmente realiza atendimentos e passa a ter acesso às suas 

prescrições, mexendo em amostras de medicamentos e fala 

negativamente a respeito da capacidade profissional e inclusive tenta 

persuadir pacientes a falar dessa nova Médica.” Assim, nos termos do 

Parecer Jurídico, o que se nota é que houve abertura de inquérito 

administrativo sob o protocolo nº 41618 de 26/11/2015, que através da 

Portaria nº 609 de 23/12/2015 deflagrou o Processo Administrativo nº 

004/2016 em desfavor do impetrante pelas supostas condutas descrita 

acima. Na sequência, em 26.01.2016, conforme documento de id: 

22389994 (pág. 10) a pedido de abertura do Procedimento Administrativo 

nº 004/2016, foi encaminhado para a Comissão Permanente de Inquérito 

Administrativo Disciplinar – CPIAD, pela então Secretária Municipal de 

Administração. Constam nos autos que em 18.09.2017, conforme Ata nº 

057/2017 – CPIAD (id: 22389994, pág. 11/15), foi realizada a primeira 

reunião da Comissão Permanente para análise e deliberações no inquérito 

instaurado por força da Portaria nº 609 de 23 de dezembro de 2015. Em 

08.08.2018, através da Ata de Indiciação nº 06/2018 – CPIAD, a Comissão 

decidiu dar prosseguimento ao Processo Disciplinar Administrativo (id: 

2238998, páginas 10/12), conforme se verifica do Memorando nº 

045/2019-CPIAD de 26 de junho de 2019 (id: 22390124, pág. 8), o 

Processo Administrativo Disciplinar nº 004/2016 encontra-se em 

processamento na Comissão Permanente de Inquérito Administrativo 

Disciplinar. Assim, dos autos é possível constatar que até a presente data, 

não há notícia da conclusão do referido procedimento administrativo, 

contudo verifica-se sua tramitação, o que segundo o impetrante, impede a 

análise do seu pedido de aposentadoria. Pois bem. In casu, é sabido que 

não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito do processo 

administrativo, sob pena de usurpação de competência, uma vez que a 

análise do mérito do PAD deve ser feita pela administração, cabendo ao 

Judiciário apenas a observação da regularidade do procedimento, bem 

como a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa. Nesse sentido é o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. PRETENSÃO 

DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE 

DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD QUE 

ATENDEU ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA 

AMPLA DEFESA RESPEITADOS IMPOSSIBILIDADE DE O PODER 

JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. Ao Poder 

Judiciário cabe examinar a legalidade formal do PAD que ensejou a pena 

de suspensão, não havendo possibilidade de ingressar no mérito do ato 

administrativo. Princípios do contraditório e da ampla defesa devidamente 

respeitados, em atendimento das exigências legais. APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70079477733, Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 

28-08-2019) (TJ-RS - AC: 70079477733 RS, Relator: Alexandre Mussoi 

Moreira, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: 03/09/2019). No caso em tela, aplica-se a Lei Complementar 

Municipal nº 25/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos do Município de Cáceres, estabelece prazos para a conclusão 

dos procedimentos administrativos, vejamos: “TÍTULO VI - DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 208. O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a 

apurar responsabilidades de servidor por infração praticada no exercício 

de suas atribuições, ou que tenha relação mediata com atribuições do seu 

cargo. Parágrafo único. As disposições deste título aplicam-se a qualquer 

cargo compreendido no Quadro Permanente, Suplementar ou Provisório do 

Município, de suas Autarquias e Fundações. [...] CAPÍTULO III - DA 

SINDICÂNCIA Art. 219. A sindicância, como meio sumário de verificação, 

será promovida: I - como preliminar de inquérito administrativo disciplinar; II 
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- quando não obrigatória a instauração, desde logo, de inquérito 

administrativo disciplinar. [...] Art. 221. Comprovada a existência ou 

inexistência de irregularidades, a comissão, dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias de sua constituição, apresentará relatório de caráter expositivo, 

contendo, exclusivamente, os elementos fáticos colhidos, abstendo-se de 

quaisquer observações ou conclusões de cunho jurídico e encaminhará o 

processo a autoridade instauradora para: I - aplicação de penalidade de 

advertência ou suspenso de até 30 (trinta) dias; II - abertura de inquérito 

administrativo; III - arquivamento do processo. Parágrafo único. O prazo 

referido no "caput" deste artigo, poderá ser prorrogado por igual período. 

[...] CAPÍTULO IV - DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO Seção I - Das 

Disposições Gerais Art. 224. O prazo para a conclusão do inquérito não 

excederá a 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do ato que 

constituir a comissão, admitida a sua prorrogação, por igual prazo, quando 

as circunstâncias o exigirem.” Destaquei. No mesmo sentido, aplica-se a 

Portaria nº 609 de 23 de dezembro de 2015, estabeleceu em art. 2º o 

prazo de 30 (trinta) dias para conclusão da apuração dos fatos, com a 

possibilidade de prorrogação do prazo pelo mesmo período, conforme o 

parágrafo primeiro. Nesse contexto, em que pese a Lei Complementar 

Municipal nº 25/1997 estabelecer prazos para a conclusão dos 

procedimentos administrativos em face do servidor, que, ao que se 

depreende do caso, seria o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias 

(artigos 221 e 224), tal prazo, como entende a jurisprudência dominante, 

pode ser extensível por período superior, em face de acontecimentos e 

impedimentos que impossibilitem a conclusão no prazo legal, sem que 

implique necessariamente em nulidade passível de trancamento do PAD, 

na medida em que se busca a verdade real dos fatos. Ademais, não há 

qualquer previsão legal para que o Poder Judiciário possa imiscuir-se no 

procedimento administrativo a fim de administrar eventual ingerência. 

Eventual ausência de justa causa para instauração e processamento do 

PAD haveria que ser discutida em feito ordinário com ampla dilação 

probatória. Em qualquer caso, ainda que houvesse que se falar em 

trancamento do processo administrativo, este haveria que ser feito por via 

processual adequada, que não o presente mandamus. A alegada 

interferência do PAD no processo de aposentadoria do impetrante não 

macula a legalidade do PAD por extrapolar o prazo previsto para sua 

conclusão. Assim, eventual morosidade na conclusão do PAD, não 

autoriza ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa com 

finalidade de determinar de trancamento de processo administrativo, 

motivo pelo qual o indeferimento da concessão de liminar é medida que se 

impõe. Colha-se do julgado: EMENTA: APELAÇÃO - SERVIDOR - 

ABANDONO DO CARGO - PAD - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

PUNIÇÃO DISCIPLINAR -PRAZO- LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - 

Instaurado Processo Administrativo Disciplinar visando apurar a 

responsabilidade do servidor por suposto abandono do cargo, ocorrendo 

regularmente a sua tramitação, não há que se falar em violação dos 

princípios do contraditório, ampla defesa e nem mesmo em nulidades - 

Inexiste fixação de prazo legal para conclusão do processo administrativo, 

que deve ter duração razoável, mas não há prejuízo ao servidor se a 

eventual demora na sua conclusão se justifica pela busca da verdade 

real, garantia do contraditório e ampla defesa e é devidamente esclarecida 

em sua conclusão por ocorrências pessoais envolvendo a comissão 

processante - Sendo a punição advinda de um procedimento 

administrativo, com observância da ampla defesa e do contraditório, não 

pode ocorrer a ingerência do Judiciário na esfera administrativa, sob pena 

de adentrar o mérito administrativo, o que é inadmissível pelo princípio 

constitucional de independência dos poderes - Se o procedimento 

disciplinar é regular, escorreita a decisão de demissão do servidor que 

teve ampla oportunidade de defesa e não desconstituiu os fatos alegados 

e provados -Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10000180047474002 MG, 

Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 02/07/0019, 

Data de Publicação: 05/07/2019). (Destaquei). Isso posto, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido: a) INDEFERIR a liminar pleiteada, em razão 

do não preenchimento dos requisitos legais, forte no art. 7.º, III da Lei n.º 

12.016/2009; b) Colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da 

Lei n.º 12.016/2009; c) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público; 

d) Cumpre-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004979-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HIGRA INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARTINS DUTRA OAB - RS69677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ÁGUAS DO PANTANAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIELE GARCIA RIBEIRO OAB - MT10636/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1004979-26.2019.8.11.0006. REQUERENTE: HIGRA INDUSTRIAL LTDA 

REQUERIDO: ÁGUAS DO PANTANAL, MUNICIPIO DE CÁCERES, MUNICIPIO 

DE CACERES Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA movida por HIGRA INDUSTRIAL LTDA contra a AUTARQUIA 

MUNICIPAL DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO 

PANTANAL e MUNICÍPIO DE CÁCERES, todos qualificados à exordial. Narra 

a exordial que a empresa autora participou e logrou-se vencedora do 

Edital n. 04/2017, na modalidade Tomada de Preços, lançado pela 

autarquia Águas do Pantanal, para contratação de empresa especializada 

em serviços de engenharia, objetivando a realização de reforma de E.T.A 

metálica existente, visando aprimorar a qualidade da água processada no 

Município de Cáceres – MT. Após assinatura do Contrato 

Administrativo04/2017, no valor de R$918.982,71(novecentos e dezoito mil 

novecentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), a empresa 

contratada, ora autora, promoveu visita técnica e constatou que a 

execução do projeto básico previsto no edital de licitação não atenderia 

aos parâmetros de vazão de água estabelecidos no ato convocatório. 

Diante dessa constatação, a empresa teria apresentado projeto de 

alteração para adequação técnica do projeto básico, com consequente 

alteração do valor contratual em acréscimo de R$50.000,00(cinquenta mil 

reais). Ocorre que, através do PAD 74/2018, a autarquia promoveu a 

rescisão contratual e aplicação de penalidades pela constatação de 

inexecução da obra. Em ato posterior, a administração teria lançado edital 

para contratação de empresa para execução do serviço de engenharia, 

objetivando a realização de reforma de E.T.A metálica existente, visando 

aprimorar a qualidade da água processada no Município de Cáceres – MT. 

Diante de tais fatos, a empresa autora volta-se perante este Juízo para 

requerer liminarmente: a) a suspensão do processo licitatório de 16 de 

agosto de 2019, registrado sob o número 01/2019; b) suspensão das 

penalidades relativas ao pagamento da multa de 10% sobre o valor do 

contrato administrativo, no valor de R$91.898,27 e do impedimento de 

licitar com a administração pública. Determinada a emenda à inicial, o autor 

aportou a documentação pertinente ao ID n. 22823914. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A princípio, há de se 

receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Concedo 

também os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da lei. Reporto-me 

ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do NCPC. O pedido 

liminar vindicado nos autos consiste na suspensão do processo licitatório 

de 16 de agosto de 2019, registrado sob o número 01/2019 e na 

suspensão das penalidades relativas ao pagamento da multa de 10% 

sobre o valor do contrato administrativo, no valor de R$91.898,27 e do 

impedimento de licitar com a administração pública. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, NCPC. A 

requerente sustenta o pedido liminar com os seguintes argumentos: 1) 

existência culpa exclusiva dos réus e da inobservância aos princípios do 

contraditório e ampla defesa; 2) nulidade da rescisão unilateral do contrato 

de Prestação de Serviços e ilegalidade na aplicação das penas. É o caso 

de indeferimento da liminar. Cumpre, prima facie, a ressalva quanto ao 

ângulo de ataque do ato administrativo objurgado pela autora. Em vista da 

separação de poderes, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito 

administrativo, como pretensamente se faz transparecer de algumas das 

razões dos pedidos. A Administração Pública, em verdade, goza de 

presunção de legitimidade dos seus atos, inclusive no que se refere ao 

poder disciplinar, cumprindo, entretanto, a este Juízo verificar liminarmente 

eventuais vícios de legalidade do ato em epígrafe. Em análise perfunctória, 

em que pese a aparente existência do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, o pedido em tela revela-se insubsistente para 

fins de deferimento da liminar por ausência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito. Isso porque, a alegação de ausência de 
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contraditório e ampla defesa sustentada nos autos não encontra respaldo 

documental. Ao que se depreende, a autarquia requerida teria se quedado 

inerte diante dos ofícios encaminhados pela empresa requerendo a 

alteração contratual e rescindido o contrato administrativo sem notificação 

formal quanto à intenção de rescisão. Em primeiro, no que tange aos 

ofícios encaminhados pela empresa à Autarquia, ao que se depreende 

dos autos, o primeiro deles (n. 103/2018) é datado de novembro de 2018. 

Ainda que tivesse sido juntado aos autos o ofício n. 84/2018, do qual 

somente se tem notícia, este estaria datado de 27/08/2018. Neste sentido, 

todas as manifestações formais da empresa no que tange à alteração 

contratual se deram em datas posteriores à notificação administrativa para 

apresentação de defesa no PAD n. 74/2018, não havendo que se falar em 

contraditório por via externa aos procedimentos legais de fiscalização 

contratual. Ademais, a notificação n. 02/2018 é datada de 25/07/2018 (ID 

n. 22590696), data anterior a qualquer elemento de provocação 

administrativa da empresa junto à autarquia contratante. É dizer, a 

empresa teve não só tempo, como oportunidade legal para manifestar e se 

defender perante a administração, optando, entretanto, por permanecer 

inerte. Mencione-se que, nos termos da decisão administrativa de ID n. 

22591154, a empresa perdeu o prazo de resposta no Processo 

Administrativo, vindo a se manifestar somente em 05/08/2019, por meio de 

impugnação à decisão administrativa. No que concerne à anulação do ato 

administrativo que aplicou as penas à empresa, por ausência de 

fundamento legal que justifique a sua aplicação, ante a inexistência de ato 

ilícito, irregular ou fraudulento praticado pelo particular, nota-se que a 

autora pretende no caso a imersão no mérito administrativo. Em sede de 

análise perfunctória, cumpre a ressalva de que cabe ao Poder Judiciário 

analisar não só o aspecto formal do procedimento administrativo, mas 

também o aspecto material / fático que determinou a penalidade. Contudo, 

não se trata de analisar o mérito propriamente dito, ou seja, a conveniência 

da administração na aplicação da pena de demissão à autora, mas sim de 

verificar a ocorrência ou não do ilícito e da autoria que deram ensejo à 

sanção administrativa. Para tanto, haveria o autor que ter demonstrado, 

extreme de dúvidas, a inexistência de contraditório, como alegado, e a 

ausência dos elementos indicados no Memorando n. 152/2018. Neste 

sentido é a jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE 

BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO 

ADMINISTRATIVO. I- A Lei Estadual nº 15.704/2006, preconiza os 

requisitos indispensáveis para a inclusão de nome dos militares em 

qualquer quadro de acesso, estabelecendo, de forma excepcional, a 

possibilidade de redução do interstício em até 50% (cinquenta por cento), 

por ato do Comandante-Geral de cada Corporação, visando a renovação 

dos Quadros. Revela-se pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de 

que tanto a concessão da promoção por ato de bravura quanto a 

possibilidade de redução de interstício estão adstritos à discricionariedade 

do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à 

conveniência e à oportunidade da autoridade pública. Ademais, não existe 

direito à retroação aos efeitos da promoção por ato de bravura quando 

ausente previsão legal. II- Sendo assim, se tratando de ato discricionário 

da administração pública, não compete o Judiciário adentrar nesta questão 

de mérito, razão pela qual a segurança deve ser denegada ante a 

impossibilidade de redução do interstício para fins de participação na 

promoção. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-GO - Mandado de Segurança: 

02094683420168090000, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO 

REQUI, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 14/02/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. SENTENÇA CONCISA. VALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. 

MÉRITO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. INGERÊNCIA 

DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DO PARECER DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. I - Ao decidir, o julgador deve demonstrar os motivos 

do seu convencimento, mas não está obrigado a afastar todos os 

argumentos invocados pelos litigantes e nem a respondê-los em seus 

diversos ângulos, mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a sua decisão. No caso, a fundamentação se mostra 

suficiente ao deslinde da controvérsia. II - Não incumbe ao Judiciário a 

apreciação do mérito administrativo, cabendo-lhe tão somente a análise 

acerca da legalidade do ato administrativo, o que foi devidamente 

observado na sentença recorrida. III- A apreciação do ato administrativo 

pelo Poder Judiciário, sem adentrar na discricionariedade do seu 

conteúdo, é justificada pelos princípios constitucionais da legalidade, 

razoabilidade e proporcionalidade indissociáveis da atuação da 

Administração Pública, sem que isto importe em violação à separação dos 

Poderes, mormente quando considerados que o apelante não adotou as 

medidas necessárias para o funcionamento do CIRETRAN. Por derradeiro, 

sobre a aplicação da multa, não parece ser a mesma ilegal ou 

irresponsável. IV - Consoante permite o Regimento Interno desta egrégia 

Corte (art. 210, parágrafo único) e farta jurisprudência inexiste qualquer 

mácula em acórdão que acolhe, como razões de decidir, o parecer do 

Ministério Público que, de maneira ampla, examina todas as teses 

discutidas. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 

02224318920148090143, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de 

Julgamento: 25/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

25/04/2019). Desse modo, não estando presentes os requisitos 

autorizadores da concessão da ordem liminar, o seu indeferimento é 

medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) RECEBER A PEÇA INICIAL, eis que preenche os requisitos 

legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 

330 do CPC; b) INDEFERIR o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, por 

ausência dos requisitos do art. 300 CPC; c) Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da impossibilidade de transação, conforme o art. 334 

§ 4.º, II CPC; d) Cite-se o réu da presente ação para querendo apresentar 

contestação, na forma do art. 335, III e com prazo previsto no art. 183, 

todos do NCPC; e) Após, ao autor para impugnar; f) Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004520-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO OSMIRO MOREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1004520-58.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: FRANCISCO OSMIRO MOREIRA Vistos, etc. Cuida-se de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada por MUNICIPIO DE CÁCERES-MT contra 

FRANCISCO OSMIRO MOREIRA todos qualificados nos autos. 

Determinou-se que a parte Autora emendasse à inicial, sob pena de 

indeferimento. (ID: 20139679) Os autos vieram conclusos. É O QUE 

MERECE REGISTRO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito necessariamente há 

de ser extinto, nos termos do art. 321, §1° do CPC. Art. 321. Verificando o 

juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts.319 

e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. In casu, embora devidamente 

intimada, a parte Autora não atendeu a determinação deste juízo para que 

emendasse a inicial no prazo legal, regularizando-se os pedidos 

formulados. Com efeito, a inércia da parte conduz o indeferimento da peça 

vestibular, autorizando assim o julgamento do feito sem adentrar ao mérito 

da causa, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) INDEFERIR a 

peça vestibular e, via de consequência, JULGAR EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 

485, inciso I, todos do Código de Processo Civil; b) Sem custas e 

honorários; c) Transitada em julgado, arquiva-se com as baixas devidas; 

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000093-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL EUFRAZIO GARCIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1000093-81.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: MANOEL EUFRAZIO GARCIA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra 

FRANCISCO SIMÃO DA COSTA. Documentos iniciais (ID: 17247120). 

Despacho inicial (ID: 17299054). Citação infrutífera (ID: 18504229). 

Informação do falecimento da parte executada e manifestação do 
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exequente (ID: 23136309). Os autos vieram conclusos. É O QUE MERECE 

REGISTRO. FUNDAMENTO E DECIDO. É caso de extinção do feito. A 

presente demanda foi protocolada em 02/01/2019 tendo o falecimento do 

executado ocorrido em 2013, conforme documento acostado nos autos 

(ID: 23136311). A relação jurídica processual sequer foi angularizada, vez 

que não houve citação do executado. É cediço que, conforme preceitua o 

artigo 202, I, do CTN e o inciso I do § 5º do art. 2º da LEF, o termo de 

inscrição de dívida ativa deverá indicar, obrigatoriamente, o nome do 

devedor. Vale lembrar que, muito embora a Súmula 392 do STJ faculte à 

Fazenda Pública a substituição da certidão de dívida ativa até a prolação 

da sentença de embargos, é vedada a modificação do sujeito passivo da 

execução. Conforme já pacificado na jurisprudência, é incabível a 

propositura de execução contra pessoa previamente falecida, bem como a 

substituição do sujeito passivo da cobrança (Súmula 392/STJ). Vejamos: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO 

DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO - ESPÓLIO. 

INVIABILIDADE - APELO DESPROVIDO.1.O redirecionamento da execução 

fiscal contra o espólio pressupõe que o óbito do contribuinte ou do 

responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação. 2. Recurso 

desprovido. (Ap 145146/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR. 

EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA DEPOIS DO FALECIMENTO DO 

EXECUTADO (MICROEMPRESA/FIRMA INDIVIDUAL). EXTINÇÃO. 1. 

Ajuizada a execução fiscal contra pessoa jurídica (firma individual), ela se 

confunde com a pessoa física. 2. É incabível a propositura de ação contra 

pessoa previamente falecida, bem como a substituição do sujeito passivo 

da cobrança (Súmula 392/STJ). 3. Agravo regimental da exequente/União 

desprovido. (TRF-1 - AGRAC: 50332420054013300 , Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 

01/08/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 15/08/2014)” Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil e Súmula 392 do STJ; b) Sem custas 

e honorários, na forma da lei; c) Transitada em julgado, ao arquivo; d) 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161687 Nr: 9490-94.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UILSON VANÇAN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684, PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - OAB:16.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 a)JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c 

art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para condenar o 

Município de Cáceres -MT: I - pagar o adicional de insalubridade de 20% 

(vinte por cento) sobre o vencimento base do servidor, enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, contados a partir 

do laudo pericial; II - fornecer os EPIs necessários (uniforme, máscaras e 

luvas) como medida de proteção individual;b)Eventuais valores pretéritos, 

contados a partir da confecção do laudo pericial, devem ser atualizados 

monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 

4.357/DF;c)Sem custas;d)Honorários advocatícios a serem arcados pelo 

ente público, fixados em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 

85, §§ 2º e 3º, I do CPC/15;e)Processo não sujeito ao reexame necessário 

de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15;f)Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 190381 Nr: 8517-71.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE OVELAR - OAB:8342

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, na qual a Exequente pugna pela extinção do 

feito em razão do cancelamento da CDA na via administrativa (fls. 33/35).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

É perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução com resolução 

de mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 26 da lei 6830/80;

b) Sem custas e sem honorários;

c) Promova a liberação de todas as constrições efetivadas nos autos (fls. 

22/23);

d) Preclusa a via recursal e cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito com as baixas devidas;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 240958 Nr: 8583-46.2018.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS PEREIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a) 

REJEITAR os Embargos à Execução, forte no artigo 16, § 1º, da Lei de 

Execução Fiscal e, EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC;b) Custapelo embargante;c) Preclusa a via 

recursal, determino o prosseguimento da Ação de Execução em apenso, 

em todos os seus termos, procedendo-se as anotações de estilo, com 

extração de cópia da presente sentença e posterior juntada à Ação 

Executiva;d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151569 Nr: 10408-35.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINGILAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 

LTDA, WILMA NEVES DE ALMEIDA RAMOS, MAURO KIHATIRO 

NAKAGARI, ISALINA MIRANDA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 CERTIFICO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA 

EXEQUENTE ÀS FLS. 82/95 É TEMPESTIVO E ISENTO DE PREPARO E, 

ASSIM, AMPARADA PELO ART. 152, INCISO VI, DO CPC/15, INTIMO A 

EXECUTADA, POR INTERMÉDIO DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO, A FIM 

DE QUE O CONTRARRAZOE NO PRAZO DE 15 DIAS.

ANA VERÔNICA BISINOTO ROJAS

ANALISTA JUDICIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31615 Nr: 1532-72.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D`OESTE - OAB:

 Considerando que o executado foi intimado para efetuar o pagamento da 

requisição de fls. 126 em 14/10/2019, CERTIFICO O DECURSO DO PRAZO 
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para seu cumprimento. Dessa forma, amparada pelo artigo 152, inciso VI 

do CPC, impulsiono os autos INTIMANDO a parte autora a fim de que se 

manifeste se deseja ou não renunciar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180891 Nr: 2784-27.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SORTICA DE LIMA, CARLOS 

AMILTON DUARTE CORDEIRO, ALDO CESAR DA SILVA ORTIZ, ENEZIO 

MARIANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT, 

ROBERTO PEIXOTO CORDEIRO - OAB:16.492, SUERIKA MAIA DE 

PAULA CARVALHO - OAB:OAB/MT 6.514

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANNE KAROLINE DO 

N. P . PINTO, para devolução dos autos nº 2784-27.2015.811.0006, 

Protocolo 180891, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134465 Nr: 3484-42.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIO ANTONIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - OAB:10631, 

GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOICE PINTO 

PEREIRA DE SIQUEIRA, para devolução dos autos nº 

3484-42.2011.811.0006, Protocolo 134465, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165799 Nr: 2856-48.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 582324-2 / 2020

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 0 / 0 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 2856-48.2014.811.0006

Requerente: RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA

Requerido: Estado de Mato Grosso

Beneficiário: RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA

Conta Judicial 2100105016444

Valor: R$ 8.628,89 (oito mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e 

nove centavos)

Autorizado: RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA

CPF/CNPJ: 502.274.401-53

Data de Emissão: 28/01/2020

Titular Conta RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA

CPF/CNPJ Titular Conta 502.274.401-53

Banco Agência Conta

 104 - Caixa Econômica Federal 0870 39666

Forma Liberação T.E.D.

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta

Observação: DADOS BANCÁRIOS ÀS FLS. 32 E DECISÃO ÀS FLS. 59/60.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91465 Nr: 6628-92.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 582338-2 / 2020

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 500 / 2009 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 6628-92.2009.811.0006

Requerente: MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ SOBRINHO

Requerido: Estado de Mato Grosso

Beneficiário: MARIA DE FATIMA DA CRUZ SOBRINHO

Conta Judicial 2100105016457

Valor: R$ 13.445,35 (treze mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e 

trinta e cinco centavos)

Autorizado: MARIA DE FATIMA DA CRUZ SOBRINHO

CPF/CNPJ: 523.126.661-20

Data de Emissão: 28/01/2020

Titular Conta MARIA DE FATIMA DA CRUZ SOBRINHO

CPF/CNPJ Titular Conta 523.126.661-20

Banco Agência Conta

 104 - Caixa Econômica Federal 0870 139770

Forma Liberação T.E.D.

Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos

Observação: DADOS BANCÁRIOS ÀS FLS. 233 E DECISÃO DE 

LIBERAÇÃO ÀS FLS. 278.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

Este documento é somente informativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91465 Nr: 6628-92.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 582342-0 / 2020

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.
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Processo / Ano: 500 / 2009 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 6628-92.2009.811.0006

Requerente: MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ SOBRINHO Advogado: JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA

Requerido: Estado de Mato Grosso

Beneficiário: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

Conta Judicial 2100105016457

Valor: R$ 3.709,50 (três mil e setecentos e nove reais e cinquenta 

centavos)

Autorizado: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 924.435.911-15

Data de Emissão: 28/01/2020

Titular Conta JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Titular Conta 924.435.911-15

Banco Agência Conta

 001 - Banco do Brasil S.A. 0184 78093

Forma Liberação Crédito no BB

Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos

Observação: DADOS BANCÁRIOS ÀS FLS. 233 E DECISÃO DE 

LIBERAÇÃO ÀS FLS. 278 (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCLUÍDO OS 

CONTRATUAIS, CONFORME CÁLCULOS DE FLS. 263).

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155939 Nr: 3526-23.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA REGINA DE MATTOS PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA DE MATTOS 

PRADO - OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 582357-9 / 2020

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 0 / 0 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 3526-23.2013.811.0006

Requerente: CELIA REGINA DE MATTOS PRADO

Requerido: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

Beneficiário: Celia Regina de Mattos Prado

Conta Judicial 3600121262487

Valor: R$ 3.196,43 (três mil e cento e noventa e seis reais e quarenta e 

três centavos)

Autorizado: CELIA REGINA DE MATTOS PRADO

CPF/CNPJ: 416.010.761-34

Data de Emissão: 28/01/2020

Titular Conta CELIA REGINA DE MATTOS PRADO

CPF/CNPJ Titular Conta 416.010.761-34

Banco Agência Conta

 104 - Caixa Econômica Federal 0870 146741

Forma Liberação D.O.C.

Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos

Observação: DADOS BANCÁRIOS ÀS FLS. 141 E SENTENÇA DE 

LIBERAÇÃO ÀS FLS. 135. CERTIFICO QUE CONSTATEI O VALOR 

DEPOSITADO EM DOBRO, R$ 6.392,86, ASSIM EXPEDI ESTE ALAVARÁ DE 

ACORDO COM A RPV DE FLS. 126, JUNTAMENTE COM SEUS 

RENDIMENTOS, RESTANDO AINDA NA CONTA JUIDICIAL A QUANTIA 

REMANESCENTE TAMBÉM DE R$ 3.196,43 E SEUS RENDIMENTOS.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166175 Nr: 3202-96.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO FABIO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON DE SOUZA ARANTES - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14.935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - 

OAB:12.768, THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, 

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - OAB:12985

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 582387-0 / 2020

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 0 / 0 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 3202-96.2014.811.0006

Requerente: MARIO FABIO CAMARGO Advogado: NILTON DE SOUZA 

ARANTES

Requerido: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-FUNEMAT

Beneficiário: NILTON DE SOUZA ARANTES

Conta Judicial 4600124511794

Valor: R$ 16.279,24 (dezesseis mil e duzentos e setenta e nove reais e 

vinte e quatro centavos)

Autorizado: NILTON DE SOUZA ARANTES

CPF/CNPJ: 461.435.569-20

Data de Emissão: 28/01/2020

Titular Conta NILTON DE SOUZA ARANTES

CPF/CNPJ Titular Conta 461.435.569-20

Banco Agência Conta

 001 - Banco do Brasil S.A. 1177 188697

Forma Liberação Crédito no BB

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta

Observação: CRÉDITO PRINCIPAL + HONORÁRIOS (PODERES PARA DAR 

E RECEBER QUITAÇÃO EM PROC. àS FLS. 15), DADOS NBANCÁRIOS ÀS 

FLS. 153 E SENTENÇA ÀS FLS. 176.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83254 Nr: 9683-85.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO DE 

LIMA - OAB:10.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, intimo a parte autora, via DJE, 

para que, no prazo de 05 dias, informe os dados bancários os quais 

deseja a transferência dos valores relativos ao pagamento da RPV.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 7310 Nr: 886-09.1997.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCIDIO MAGIO & CIA LTDA, DERCIDIO 

MAGIO, LEONIZIA RODRIGUES MAGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT, Natália Maria Pereira dos Santos - OAB:, 
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PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em 

face de DERCIDIO MAGIO & CIA LTDA, DERCIDIO MAGIO e LEONIZIA 

RODRIGUES MAGIO, todos qualificados nos autos.

Pedido de Admir Teixeira de fls. 411, pugnando pelo cancelamento da 

adjudicação de fl. 252, bem como pelo seu levantamento na matrícula.

Devidamente initmado, o exequente se manifestou acerca de eventual 

prescrição nas fls. 435/438.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece relato.

Passo a decidir.

O STJ, no julgamento do Resp 1.340.553-RS (em sede de recursos 

repetitivos), definiu parâmetros para a constatação da suspensão, 

arquivamento e prescrição intercorrente das execuções fiscais.

Segundo o julgado supra, a suspensão se inicia quando da ciência da 

Fazenda Pública da primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

passíveis de penhora.

Compulsando os autos, verifico que os sócios inclusos no pólo passivo da 

demanda à fl. 396 ainda não foram citados, motivo pelo qual entendo que 

sequer iniciou-se o prazo de suspensão.

Sendo assim, o prazo prescricional intercorrente não teve início.

No tocante ao pedido do terceiro ADMIR TEIXEIRA, vislumbro que somente 

fora realizado o levantamento apenas da penhora, conforme fl. 304, 

devendo também ser procedido o levantamento do registro da 

adjudicação, ante a renúncia do exequente em adjudicar o bem em 

questão.

Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:

a) CANCELAR a adjudicação realizada na fl. 252 e, em consequência, 

DETERMINAR o levantamento da averbação da mesma (R-8/M-5.141);

b) Proceda-se à citação dos sócios via oficial de justiça, nos endereços 

mencionados na fl. 396;

c) Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004979-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HIGRA INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARTINS DUTRA OAB - RS69677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ÁGUAS DO PANTANAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIELE GARCIA RIBEIRO OAB - MT10636/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1004979-26.2019.8.11.0006. REQUERENTE: HIGRA INDUSTRIAL LTDA 

REQUERIDO: ÁGUAS DO PANTANAL, MUNICIPIO DE CÁCERES, MUNICIPIO 

DE CACERES Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA movida por HIGRA INDUSTRIAL LTDA contra a AUTARQUIA 

MUNICIPAL DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO 

PANTANAL e MUNICÍPIO DE CÁCERES, todos qualificados à exordial. Narra 

a exordial que a empresa autora participou e logrou-se vencedora do 

Edital n. 04/2017, na modalidade Tomada de Preços, lançado pela 

autarquia Águas do Pantanal, para contratação de empresa especializada 

em serviços de engenharia, objetivando a realização de reforma de E.T.A 

metálica existente, visando aprimorar a qualidade da água processada no 

Município de Cáceres – MT. Após assinatura do Contrato 

Administrativo04/2017, no valor de R$918.982,71(novecentos e dezoito mil 

novecentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), a empresa 

contratada, ora autora, promoveu visita técnica e constatou que a 

execução do projeto básico previsto no edital de licitação não atenderia 

aos parâmetros de vazão de água estabelecidos no ato convocatório. 

Diante dessa constatação, a empresa teria apresentado projeto de 

alteração para adequação técnica do projeto básico, com consequente 

alteração do valor contratual em acréscimo de R$50.000,00(cinquenta mil 

reais). Ocorre que, através do PAD 74/2018, a autarquia promoveu a 

rescisão contratual e aplicação de penalidades pela constatação de 

inexecução da obra. Em ato posterior, a administração teria lançado edital 

para contratação de empresa para execução do serviço de engenharia, 

objetivando a realização de reforma de E.T.A metálica existente, visando 

aprimorar a qualidade da água processada no Município de Cáceres – MT. 

Diante de tais fatos, a empresa autora volta-se perante este Juízo para 

requerer liminarmente: a) a suspensão do processo licitatório de 16 de 

agosto de 2019, registrado sob o número 01/2019; b) suspensão das 

penalidades relativas ao pagamento da multa de 10% sobre o valor do 

contrato administrativo, no valor de R$91.898,27 e do impedimento de 

licitar com a administração pública. Determinada a emenda à inicial, o autor 

aportou a documentação pertinente ao ID n. 22823914. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A princípio, há de se 

receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Concedo 

também os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da lei. Reporto-me 

ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do NCPC. O pedido 

liminar vindicado nos autos consiste na suspensão do processo licitatório 

de 16 de agosto de 2019, registrado sob o número 01/2019 e na 

suspensão das penalidades relativas ao pagamento da multa de 10% 

sobre o valor do contrato administrativo, no valor de R$91.898,27 e do 

impedimento de licitar com a administração pública. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, NCPC. A 

requerente sustenta o pedido liminar com os seguintes argumentos: 1) 

existência culpa exclusiva dos réus e da inobservância aos princípios do 

contraditório e ampla defesa; 2) nulidade da rescisão unilateral do contrato 

de Prestação de Serviços e ilegalidade na aplicação das penas. É o caso 

de indeferimento da liminar. Cumpre, prima facie, a ressalva quanto ao 

ângulo de ataque do ato administrativo objurgado pela autora. Em vista da 

separação de poderes, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito 

administrativo, como pretensamente se faz transparecer de algumas das 

razões dos pedidos. A Administração Pública, em verdade, goza de 

presunção de legitimidade dos seus atos, inclusive no que se refere ao 

poder disciplinar, cumprindo, entretanto, a este Juízo verificar liminarmente 

eventuais vícios de legalidade do ato em epígrafe. Em análise perfunctória, 

em que pese a aparente existência do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, o pedido em tela revela-se insubsistente para 

fins de deferimento da liminar por ausência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito. Isso porque, a alegação de ausência de 

contraditório e ampla defesa sustentada nos autos não encontra respaldo 

documental. Ao que se depreende, a autarquia requerida teria se quedado 

inerte diante dos ofícios encaminhados pela empresa requerendo a 

alteração contratual e rescindido o contrato administrativo sem notificação 

formal quanto à intenção de rescisão. Em primeiro, no que tange aos 

ofícios encaminhados pela empresa à Autarquia, ao que se depreende 

dos autos, o primeiro deles (n. 103/2018) é datado de novembro de 2018. 

Ainda que tivesse sido juntado aos autos o ofício n. 84/2018, do qual 

somente se tem notícia, este estaria datado de 27/08/2018. Neste sentido, 

todas as manifestações formais da empresa no que tange à alteração 

contratual se deram em datas posteriores à notificação administrativa para 

apresentação de defesa no PAD n. 74/2018, não havendo que se falar em 

contraditório por via externa aos procedimentos legais de fiscalização 

contratual. Ademais, a notificação n. 02/2018 é datada de 25/07/2018 (ID 

n. 22590696), data anterior a qualquer elemento de provocação 

administrativa da empresa junto à autarquia contratante. É dizer, a 

empresa teve não só tempo, como oportunidade legal para manifestar e se 

defender perante a administração, optando, entretanto, por permanecer 

inerte. Mencione-se que, nos termos da decisão administrativa de ID n. 

22591154, a empresa perdeu o prazo de resposta no Processo 

Administrativo, vindo a se manifestar somente em 05/08/2019, por meio de 

impugnação à decisão administrativa. No que concerne à anulação do ato 

administrativo que aplicou as penas à empresa, por ausência de 

fundamento legal que justifique a sua aplicação, ante a inexistência de ato 

ilícito, irregular ou fraudulento praticado pelo particular, nota-se que a 

autora pretende no caso a imersão no mérito administrativo. Em sede de 

análise perfunctória, cumpre a ressalva de que cabe ao Poder Judiciário 

analisar não só o aspecto formal do procedimento administrativo, mas 

também o aspecto material / fático que determinou a penalidade. Contudo, 

não se trata de analisar o mérito propriamente dito, ou seja, a conveniência 
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da administração na aplicação da pena de demissão à autora, mas sim de 

verificar a ocorrência ou não do ilícito e da autoria que deram ensejo à 

sanção administrativa. Para tanto, haveria o autor que ter demonstrado, 

extreme de dúvidas, a inexistência de contraditório, como alegado, e a 

ausência dos elementos indicados no Memorando n. 152/2018. Neste 

sentido é a jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE 

BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO 

ADMINISTRATIVO. I- A Lei Estadual nº 15.704/2006, preconiza os 

requisitos indispensáveis para a inclusão de nome dos militares em 

qualquer quadro de acesso, estabelecendo, de forma excepcional, a 

possibilidade de redução do interstício em até 50% (cinquenta por cento), 

por ato do Comandante-Geral de cada Corporação, visando a renovação 

dos Quadros. Revela-se pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de 

que tanto a concessão da promoção por ato de bravura quanto a 

possibilidade de redução de interstício estão adstritos à discricionariedade 

do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à 

conveniência e à oportunidade da autoridade pública. Ademais, não existe 

direito à retroação aos efeitos da promoção por ato de bravura quando 

ausente previsão legal. II- Sendo assim, se tratando de ato discricionário 

da administração pública, não compete o Judiciário adentrar nesta questão 

de mérito, razão pela qual a segurança deve ser denegada ante a 

impossibilidade de redução do interstício para fins de participação na 

promoção. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-GO - Mandado de Segurança: 

02094683420168090000, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO 

REQUI, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 14/02/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. SENTENÇA CONCISA. VALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. 

MÉRITO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. INGERÊNCIA 

DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DO PARECER DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. I - Ao decidir, o julgador deve demonstrar os motivos 

do seu convencimento, mas não está obrigado a afastar todos os 

argumentos invocados pelos litigantes e nem a respondê-los em seus 

diversos ângulos, mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a sua decisão. No caso, a fundamentação se mostra 

suficiente ao deslinde da controvérsia. II - Não incumbe ao Judiciário a 

apreciação do mérito administrativo, cabendo-lhe tão somente a análise 

acerca da legalidade do ato administrativo, o que foi devidamente 

observado na sentença recorrida. III- A apreciação do ato administrativo 

pelo Poder Judiciário, sem adentrar na discricionariedade do seu 

conteúdo, é justificada pelos princípios constitucionais da legalidade, 

razoabilidade e proporcionalidade indissociáveis da atuação da 

Administração Pública, sem que isto importe em violação à separação dos 

Poderes, mormente quando considerados que o apelante não adotou as 

medidas necessárias para o funcionamento do CIRETRAN. Por derradeiro, 

sobre a aplicação da multa, não parece ser a mesma ilegal ou 

irresponsável. IV - Consoante permite o Regimento Interno desta egrégia 

Corte (art. 210, parágrafo único) e farta jurisprudência inexiste qualquer 

mácula em acórdão que acolhe, como razões de decidir, o parecer do 

Ministério Público que, de maneira ampla, examina todas as teses 

discutidas. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 

02224318920148090143, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de 

Julgamento: 25/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

25/04/2019). Desse modo, não estando presentes os requisitos 

autorizadores da concessão da ordem liminar, o seu indeferimento é 

medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) RECEBER A PEÇA INICIAL, eis que preenche os requisitos 

legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 

330 do CPC; b) INDEFERIR o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, por 

ausência dos requisitos do art. 300 CPC; c) Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da impossibilidade de transação, conforme o art. 334 

§ 4.º, II CPC; d) Cite-se o réu da presente ação para querendo apresentar 

contestação, na forma do art. 335, III e com prazo previsto no art. 183, 

todos do NCPC; e) Após, ao autor para impugnar; f) Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006558-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AGDA DA SILVA OAB - PR40659 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1006558-09.2019.8.11.0006.  REQUERENTE:  TRANSVEPAR 

TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA REQUERIDO: FUNDACAO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. À vista da 

relevância da matéria posta em Juízo e o impacto na gestão da fundação 

pública, entende-se por bem postergar a análise da liminar após a 

contestação, devendo-se, ainda, designar audiência de conciliação com 

urgência que o caso requer. Assim, decido: a. Receber a peça inicial, eis 

que preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15; b. Postergar a 

análise da tutela de urgência; c. Encaminhe-se o feito ao CEJUSC para 

designar audiência de conciliação, conforme art. 334 § 1.º CPC; d. 

Audiência de conciliação somente será cancelada se houver expressa 

manifestação de ambas as partes, não se podendo falar em vedação à 

conciliação, forte no art. 334 §2.º CPC; e. Intime-se o autor do ato de 

conciliação; f. Cite-se o réu da presente ação e intime-se para comparecer 

à audiência de conciliação, cientes de que o prazo para contestar flui nos 

termos do art. 335 NCPC; g. Após, imediatamente conclusos. h. Intimem-se 

as partes. Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISLAINE NOGUEIRA FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000256-27.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ISLAINE 

NOGUEIRA FEITOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL MAJID 

EGERT NAFAL NETO POLO PASSIVO: UNIAO NORTE DO PARANA DE 

ENSINO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 

13:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 28 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002567-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. D. N. G. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002567-25.2019.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

S. L. D. N. G. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010091-27.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BATISTA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE A EXEQUENTE NO PRAZO LEGAL ACERCA DOS EMBARGOS 

RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA QUEIROZ GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASIO EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

SHAMAH CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001388-56.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANA PAULA QUEIROZ 

GONCALVES REQUERIDO: DAMASIO EDUCACIONAL S.A., SHAMAH 

CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS PELA PERDA DE UMA CHANCE proposta 

por ANA PAULA QUEIROZ GONÇALVES em desfavor de DAMÁSIO 

EDUCACIONAL S.A e SHAMAH CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA 

alegando que após adquirir um curso junto as reclamadas e dar início ao 

mesmo, foi supreendida com o fechamento da unidade nesta cidade. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Diante da impossibilidade de citação da reclamada Shamah Cursos 

Preparatórios LTDA, a autora requereu a exclusão da reclamada do polo 

passivo (ID19382739). Desta forma, extinguo o feito pelo pedido de 

desistência em relação a este Requerido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a 

lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, decido: a) Extinguir o feito em relação ao 

Requerido Shamah Cursos Preparatórios LTDA; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; c) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante, o valor 

de R$ 518,72 (quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do 

CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 30 de setembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE BARROS CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001700-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE BARBOSA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIA MARIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-33.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEUZA DA SILVA MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

 

RECLAMANTE EM 48 horas para a não possibilidade do pagamento das 

custas.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000579-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO DIAS DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006974-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEODORO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006974-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEODORO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006961-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006961-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012727-29.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)
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AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007938-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar a parte Requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar acerca do valor depositado pela parte Requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EMILIO LOUREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EMILIO LOUREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002496-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO EMERSON F. DE OLIVEIRA - ME (INTERESSADO)

MARCELO EMERSON FREITAS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

REGIANE CAROLINE ROESLER OAB - MT23935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (REQUERIDO)

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR LINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar acerca do valor depositado pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007937-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERTULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimar a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar acerca do pagamento efetuado pela parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006945-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE FIGUEIREDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002175-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO PERIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000879-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DO DEPÓSITO 

EFETUADO PELO REQUERIDO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GODOFREDO MASSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005643-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMARY GONCALVES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALI PEDROZA COLUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYLLA NICKELLE COSTA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007265-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUNA DARK DE ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012527-22.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ODYNEI PEDROSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER JONES RODRIGUES FERREIRA OAB - MG61344B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 MANDADO DE INTIMAÇÃO CONTRARRAZÕES ZONA - 04 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

8012527-22.2015.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.108,50 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DIEGO ODYNEI PEDROSO Endereço: 

Avenida GENERAL OSÓRIO, 1695, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 

78210-254 POLO PASSIVO: Nome: ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO 

LTDA. Endereço: Rua RECIFE, 1676, ALTO DA GLORIA 1, GOIÂNIA - GO - 

CEP: 74815-710 Senhor(a): DIEGO ODYNEI PEDROSO O presente 

mandado tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos 

do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, para que, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no 

prazo de 10 (dez) dias, o que deverá ser feito através de advogado 

constituido ou defensoria pública. CÁCERES, 28 de janeiro de 2020. 

Atenciosamente, ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. (ED)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013501-98.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IBRAHIM GERALDO CARVALHO DOS SANTOS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA SANTOS SERVICOS DE REDES DE COMUNICACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006668-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 12/03/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENILTON DE ARRUDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NILSON RODRIGUES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007253-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SALVIO RODRIGUES LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANE CLEA TOMICHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005844-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMER LIANDRO CARVALHO (REQUERENTE)

RUBENS DE AGUIAR REIS (REQUERENTE)

ANDRE NEVES VENTURA (REQUERENTE)

ALEXANDRE MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003243-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ANALISANDO OS AUTOS CONSTATEI QUE O ENDEREÇO 

DISPONIBILIZADO NO ID:22234761 NÃO PERTENCE A ESTA COMARCA. 

ASSIM, INTIMO A PARTE RECLAMANTE A RETIFICAR O ATUAL ENDEREÇO 

DA PARTE RECLAMADA NO PRAZO DE 5 DIAS, SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006253-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006907-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FELIPE DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004129-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SALA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004129-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SALA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006464-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005234-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR MACIEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002542-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CARLOS SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

DEBORA CRISTIANE SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

CHAO BRASIL LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO SANCHES OAB - SP76299 (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005230-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-49.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000261-49.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:RAQUEL DA 

SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIELY 

RODRIGUES PIOVEZAN POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011780-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIELA ARRUDA ACOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011780-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIELA ARRUDA ACOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010235-69.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANDOVAL NORBERTO MINEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE O EXEQUENTE EM 5 (CINCO) DIAS ACERCA DOS 

DOCUMENTOS RETRO JUNTADOS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006973-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006973-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012692-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012692-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006906-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA QUEIROZ CAZARIN (REQUERENTE)

RENATO DE SOUZA CRUZ LEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRAVELGENIO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. 

(REQUERIDO)

AIGLE AZUR (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE ACERCA DO ID Nº ( 

28516692 ), PARA MANIFESTAR EM CINCO DIAS, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO DA AÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-43.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDIVALDO FATIMO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT9036-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-43.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDIVALDO FATIMO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT9036-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002687-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILAINE CATARINE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE A INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DO 

RECLAMADO NO PRAZO DE 5 DIAS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DE 

AUDIÊNCIA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011771-13.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARDELIDES DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011771-13.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARDELIDES DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006945-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE FIGUEIREDO ALVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78216-900 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1006945-24.2019.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 22.604,82; Tipo: Cível; 

Espécie: [Pagamento Indevido]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : REQUERENTE: PATRICIA DE 

FIGUEIREDO ALVES : ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE DE 

CASTRO JUNIOR : REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s)/Intimada(s) Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

Coronel Jose Dulce, 234, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

02/03/2020 14:00 (MT), na sala de audiências da 5ª Vara, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5 MB 

cada. CÁCERES - MT, 28 de janeiro de 2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: 

caceres.5vara@tjmt.jus.br (G.M.C.R)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006924-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CERILA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006924-48.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CERILA SOARES 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos, etc. Em princípio recebo 

a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em 

determinar a requerida que se abstenha de realizar descontos na folha de 

pagamento do Requerente sobre compras não autorizadas até o 

julgamento do processo. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. 

Dos autos, há documentos indicadores da probabilidade do direito alegado, 

considerando que o Requerente demonstra os débitos efetuados em sua 

conta, bem como informa o valor original do empréstimo realizado na 

época da celebração do contrato. Ademais, a declaração de inexistência 

de débito diz respeito ao mérito direto da ação, o que não impede que a 

tutela de urgência seja deferida de forma que não gere prejuízo caso o 

julgamento da ação seja improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para DETERMINAR à Requerida que se abstenha ou cancele 

qualquer tipo de descontos [débitos] notadamente na conta bancária do 

Requerente. O não cumprimento do item anterior acarretará multa mensal 

no valor de R$ 500,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 16 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-49.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON RIBEIRO FELIX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000164-49.2020.8.11.0006. AUTOR: ALISON RIBEIRO FELIX REU: 

MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega ser 

servidor municipal, ocupante do cargo de Motorista de ônibus e transporte 

escolar, atuando em situações insalubres desde sua admissão, porém 

nunca recebeu o respectivo adicional de insalubridade, razão pela qual 

volve-se ao Judiciário com a presente ação de cobrança. Requer, pois, em 

sede de tutela de urgência, que seja determinado liminarmente ao 

Requerido que providencie a inclusão na folha de pagamento da parte 

autora o adicional de insalubridade, em grau médio de 20% do salário 

base, sendo no mérito confirmada a referida liminar. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. A princípio, há de se 

receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Quanto à 

tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. O deferimento da 

tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos 

requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla 

defesa e a igualdade entre as partes. Em que pese os argumentos 

trazidos observa-se a ausência de perigo do dano posto que o não 

pagamento do adicional nos termos requerido não acarretará qualquer 

prejuízo que não poderá ser sanado. Ademais, é expressamente vedada a 

concessão de medida liminar contra ato da Fazenda Pública em Juízo de 
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Primeiro Grau, nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do art. 7º da Lei 

12.016/2009 c/c com o art. 1º e parágrafo 1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 

2º, Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - Não será cabível medida 

liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que 

providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado 

de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo 

de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando 

impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à 

competência originária de tribunal. No mesmo sentido segue o 

entendimento jurisprudencial quanto a impossibilidade de concessão de 

liminar em casos similares ao presente: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO. 

CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM DIREITO AO 

ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO IMPLÍCITA 

DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM CONCESSÃO DE 

AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. ART. 

7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 

vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 

decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 

Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Em razão da natureza da ação, determino o 

cancelamento da audiência de designada nos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-64.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000163-64.2020.8.11.0006. AUTOR: FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO 

SOARES REU: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Em síntese, o 

Requerente alega ser servidor municipal, ocupante do cargo de Motorista 

de ônibus e transporte escolar, atuando em situações insalubres desde 

sua admissão, porém nunca recebeu o respectivo adicional de 

insalubridade, razão pela qual volve-se ao Judiciário com a presente ação 

de cobrança. Requer, pois, em sede de tutela de urgência, que seja 

determinado liminarmente ao Requerido que providencie a inclusão na 

folha de pagamento da parte autora o adicional de insalubridade, em grau 

médio de 20% do salário base, sendo no mérito confirmada a referida 

liminar. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. A princípio, há de se receber a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; Quanto à tutela de urgência, é caso de 

indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de 

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Em que pese os argumentos trazidos observa-se a ausência de 

perigo do dano posto que o não pagamento do adicional nos termos 

requerido não acarretará qualquer prejuízo que não poderá ser sanado. 

Ademais, é expressamente vedada a concessão de medida liminar contra 

ato da Fazenda Pública em Juízo de Primeiro Grau, nos termos do que 

dispõe o parágrafo 2º do art. 7º da Lei 12.016/2009 c/c com o art. 1º e 

parágrafo 1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 2º, Não será concedida medida 

liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - 

Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no 

procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar 

ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser 

concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação 

legal. § 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. No 

mesmo sentido segue o entendimento jurisprudencial quanto a 

impossibilidade de concessão de liminar em casos similares ao presente: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE 

AGRAVO. CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM 

DIREITO AO ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. 

EXTENSÃO IMPLÍCITA DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM 

CONCESSÃO DE AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR 

PÚBLICO. ART. 7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 
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vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 

decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 

Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Em razão da natureza da ação, determino o 

cancelamento da audiência de designada nos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-79.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

r ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000162-79.2020.8.11.0006. AUTOR: JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO 

REU: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega 

ser servidor municipal, ocupante do cargo de Motorista de ônibus e 

transporte escolar, atuando em situações insalubres desde sua admissão, 

porém nunca recebeu o respectivo adicional de insalubridade, razão pela 

qual volve-se ao Judiciário com a presente ação de cobrança. Requer, 

pois, em sede de tutela de urgência, que seja determinado liminarmente ao 

Requerido que providencie a inclusão na folha de pagamento da parte 

autora o adicional de insalubridade, em grau médio de 20% do salário 

base, sendo no mérito confirmada a referida liminar. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. A princípio, há de se 

receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Quanto à 

tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. O deferimento da 

tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos 

requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla 

defesa e a igualdade entre as partes. Em que pese os argumentos 

trazidos observa-se a ausência de perigo do dano posto que o não 

pagamento do adicional nos termos requerido não acarretará qualquer 

prejuízo que não poderá ser sanado. Ademais, é expressamente vedada a 

concessão de medida liminar contra ato da Fazenda Pública em Juízo de 

Primeiro Grau, nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do art. 7º da Lei 

12.016/2009 c/c com o art. 1º e parágrafo 1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 

2º, Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - Não será cabível medida 

liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que 

providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado 

de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo 

de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando 

impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à 

competência originária de tribunal. No mesmo sentido segue o 

entendimento jurisprudencial quanto a impossibilidade de concessão de 

liminar em casos similares ao presente: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO. 

CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM DIREITO AO 

ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO IMPLÍCITA 

DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM CONCESSÃO DE 

AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. ART. 

7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 

vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 

decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 

Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Em razão da natureza da ação, determino o 

cancelamento da audiência de designada nos autos. Cumpra-se. 
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VANDERSON CEBALHO BARBOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))
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MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000161-94.2020.8.11.0006. AUTOR: VANDERSON CEBALHO BARBOZA 

REU: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega 

ser servidor municipal, ocupante do cargo de Motorista de ônibus e 

transporte escolar, atuando em situações insalubres desde sua admissão, 

porém nunca recebeu o respectivo adicional de insalubridade, razão pela 

qual volve-se ao Judiciário com a presente ação de cobrança. Requer, 

pois, em sede de tutela de urgência, que seja determinado liminarmente ao 

Requerido que providencie a inclusão na folha de pagamento da parte 

autora o adicional de insalubridade, em grau médio de 20% do salário 

base, sendo no mérito confirmada a referida liminar. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. A princípio, há de se 

receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Quanto à 

tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. O deferimento da 

tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos 

requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla 

defesa e a igualdade entre as partes. Em que pese os argumentos 

trazidos observa-se a ausência de perigo do dano posto que o não 

pagamento do adicional nos termos requerido não acarretará qualquer 

prejuízo que não poderá ser sanado. Ademais, é expressamente vedada a 

concessão de medida liminar contra ato da Fazenda Pública em Juízo de 
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Primeiro Grau, nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do art. 7º da Lei 

12.016/2009 c/c com o art. 1º e parágrafo 1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 

2º, Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - Não será cabível medida 

liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que 

providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado 

de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo 

de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando 

impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à 

competência originária de tribunal. No mesmo sentido segue o 

entendimento jurisprudencial quanto a impossibilidade de concessão de 

liminar em casos similares ao presente: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO. 

CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM DIREITO AO 

ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO IMPLÍCITA 

DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM CONCESSÃO DE 

AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. ART. 

7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 

vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 

decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 

Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Em razão da natureza da ação, determino o 

cancelamento da audiência de designada nos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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JOILSON FELIX DE MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))
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MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000160-12.2020.8.11.0006. AUTOR: JOILSON FELIX DE MACEDO REU: 

MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega ser 

servidor municipal, ocupante do cargo de Motorista de ônibus e transporte 

escolar, atuando em situações insalubres desde sua admissão, porém 

nunca recebeu o respectivo adicional de insalubridade, razão pela qual 

volve-se ao Judiciário com a presente ação de cobrança. Requer, pois, em 

sede de tutela de urgência, que seja determinado liminarmente ao 

Requerido que providencie a inclusão na folha de pagamento da parte 

autora o adicional de insalubridade, em grau médio de 20% do salário 

base, sendo no mérito confirmada a referida liminar. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. A princípio, há de se 

receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Quanto à 

tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. O deferimento da 

tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos 

requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla 

defesa e a igualdade entre as partes. Em que pese os argumentos 

trazidos observa-se a ausência de perigo do dano posto que o não 

pagamento do adicional nos termos requerido não acarretará qualquer 

prejuízo que não poderá ser sanado. Ademais, é expressamente vedada a 

concessão de medida liminar contra ato da Fazenda Pública em Juízo de 

Primeiro Grau, nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do art. 7º da Lei 

12.016/2009 c/c com o art. 1º e parágrafo 1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 

2º, Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - Não será cabível medida 

liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que 

providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado 

de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo 

de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando 

impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à 

competência originária de tribunal. No mesmo sentido segue o 

entendimento jurisprudencial quanto a impossibilidade de concessão de 

liminar em casos similares ao presente: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO. 

CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM DIREITO AO 

ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO IMPLÍCITA 

DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM CONCESSÃO DE 

AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. ART. 

7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 
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vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 

decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 

Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Em razão da natureza da ação, determino o 

cancelamento da audiência de designada nos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-37.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FONTES FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000126-37.2020.8.11.0006. AUTOR: BRUNO FONTES FIGUEIREDO REU: 

MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega ser 

servidor municipal, ocupante do cargo de Motorista de ônibus e transporte 

escolar, atuando em situações insalubres desde sua admissão, porém 

nunca recebeu o respectivo adicional de insalubridade, razão pela qual 

volve-se ao Judiciário com a presente ação de cobrança. Requer, pois, em 

sede de tutela de urgência, que seja determinado liminarmente ao 

Requerido que providencie a inclusão na folha de pagamento da parte 

autora o adicional de insalubridade, em grau médio de 20% do salário 

base, sendo no mérito confirmada a referida liminar. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. A princípio, há de se 

receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Quanto à 

tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. O deferimento da 

tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos 

requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla 

defesa e a igualdade entre as partes. Em que pese os argumentos 

trazidos observa-se a ausência de perigo do dano posto que o não 

pagamento do adicional nos termos requerido não acarretará qualquer 

prejuízo que não poderá ser sanado. Ademais, é expressamente vedada a 

concessão de medida liminar contra ato da Fazenda Pública em Juízo de 

Primeiro Grau, nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do art. 7º da Lei 

12.016/2009 c/c com o art. 1º e parágrafo 1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 

2º, Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - Não será cabível medida 

liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que 

providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado 

de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo 

de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando 

impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à 

competência originária de tribunal. No mesmo sentido segue o 

entendimento jurisprudencial quanto a impossibilidade de concessão de 

liminar em casos similares ao presente: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO. 

CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM DIREITO AO 

ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO IMPLÍCITA 

DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM CONCESSÃO DE 

AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. ART. 

7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 

vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 

decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 

Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Em razão da natureza da ação, determino o 

cancelamento da audiência de designada nos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-52.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON LIMPIAS ORTIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000125-52.2020.8.11.0006. AUTOR: DILSON LIMPIAS ORTIZ REU: 

MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Em síntese, o Requerente alega ser 

servidor municipal, ocupante do cargo de Motorista de ônibus e transporte 

escolar, atuando em situações insalubres desde sua admissão, porém 

nunca recebeu o respectivo adicional de insalubridade, razão pela qual 

volve-se ao Judiciário com a presente ação de cobrança. Requer, pois, em 

sede de tutela de urgência, que seja determinado liminarmente ao 

Requerido que providencie a inclusão na folha de pagamento da parte 

autora o adicional de insalubridade, em grau médio de 20% do salário 

base, sendo no mérito confirmada a referida liminar. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. A princípio, há de se 

receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Quanto à 

tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. O deferimento da 

tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos 

requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla 

defesa e a igualdade entre as partes. Em que pese os argumentos 

trazidos observa-se a ausência de perigo do dano posto que o não 

pagamento do adicional nos termos requerido não acarretará qualquer 

prejuízo que não poderá ser sanado. Ademais, é expressamente vedada a 

concessão de medida liminar contra ato da Fazenda Pública em Juízo de 
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Primeiro Grau, nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do art. 7º da Lei 

12.016/2009 c/c com o art. 1º e parágrafo 1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 

2º, Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - Não será cabível medida 

liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que 

providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado 

de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo 

de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando 

impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à 

competência originária de tribunal. No mesmo sentido segue o 

entendimento jurisprudencial quanto a impossibilidade de concessão de 

liminar em casos similares ao presente: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO. 

CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM DIREITO AO 

ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO IMPLÍCITA 

DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM CONCESSÃO DE 

AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. ART. 

7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 

vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 

decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 

Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Em razão da natureza da ação, determino o 

cancelamento da audiência de designada nos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004837-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SABINO DE OLIVEIRA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA OAB - SP0182165A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004837-22.2019.8.11.0006. REQUERENTE: PATRICIA SABINO DE 

OLIVEIRA MENEZES REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, MOTOROLA 

INDUSTRIA LTDA Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

apresentado pela Requerida MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., no qual alega ter sido a sentença de ID 

n. 25069251 omissão quanto à destinação do bem objeto da demanda. Em 

síntese, o Embargante sustenta que em razão de ter sido condenado a 

restituir ao Auto o valor correspondente ao bem que apresentou defeito, a 

posse do referido bem deveria ser concedida em favor da Ré, sob pena 

de ensejar enriquecimento ilícito da Autora.. É o breve relato. Conforme 

certidão acosta no ID n. 27390917 os Embargos de Declaração interpostos 

pelo Requerida MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ELETRÔNICOS LTDA é intempestivo. Assim, deixo de conhecer o presente 

recurso, eis que não satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, 

nos termos do disposto no art. 49 da Lei 9.099/95 c/c com art. 1023, do 

Código de Processo Civil. Doutra ponta, diante do pagamento espontâneo 

por parte da Requerida, expeça-se o competente alvará de levantamento 

em favor da Requerente, observando-se os dados indicados por seu 

patrono. Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259206 Nr: 243-45.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO BUENO, JOSE LUIZ 

FAVORETO PEREIRA, LUIZ ANTONIO DE SOUZA, RENATO BATISTA 

ESPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GIMENES DI LASCIO - 

OAB:OAB/PR 74.449, LUIZ ANTONIO BORRI - OAB:61.448, RAFAEL 

JUNIOR SOARES - OAB:45177, RODRIGO JOSE MENDES ANTUNES - 

OAB:36.897, VINICIUS GABALDI LOVATO - OAB:, WALTER BARBOSA 

BITTAR - OAB:20774

 Vistos etc,

Compulsando os autos, verifica-se que a testemunha César Aquiles Terrin 

possui endereço na Comarca de São Paulo/SP.

Assim, considerando o caráter itinerante da presente missiva, remetam-se 

os autos a Comarca de São Paulo/SP, com as nossas homenagens e 

baixas necessárias.

Comunique-se o Juízo deprecante da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 240193 Nr: 8078-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIO MOREIRA GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS SALOME DE SOUZA 

- OAB:MT 24.554/O, PABLO GAMEIRO PIZATTO - OAB:22323/0

 Vistos etc,

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Anice Benedita de 

Almeida, pelo Ministério Público.

Considerando o teor do pleito Defensivo carreado aos autos à fl. 238, afim 

de evitar futuros prejuízos à Defesa do acusado, considerando que a 

Defesa não teve tempo hábil para preparar a contento sua defesa, vez 

que constituído pelo réu na data de 24/01/2020, hei por bem redesignar a 
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Sessão de Julgamento para o dia 31 de março de 2020, às 13h00min.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Pontes e Lacerda/MT para 

intimação do réu da nova data da sessão plenária, consignando que a 

Sessão de Julgamento foi redesignada exclusivamente a pedido da 

Defesa.

Requisite o acusado junto à CDP de Pontes e Lacerda/MT.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa (via DJE), assim com as 

testemunhas arroladas para serem ouvidas em Plenário, expedindo-se 

carta precatória, caso necessário.

 Proceda-se à habilitação dos patronos do réu no Sistema Apolo, para 

intimação eletrônica.

Certifiquem-se eventuais irregularidades na paginação dos autos a partir 

das fl. 171.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 102628 Nr: 7725-93.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CASSIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc,

Considerando a participação desta Magistrada no 2º Curso de Combate à 

Corrupção, que realizar-se-á em Brasília na data anteriormente designada 

para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, necessário o 

remanejamento da pauta.

Redesigno o julgamento para o dia 02/07/2020, às 13h30min.

Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136934 Nr: 6179-66.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JANE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14282, MÁRCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CONRADO AGOSTINI 

MACHADO - OAB:16637, JANDERSON FREITAS DA COSTA - 

OAB:21490, RONALDO NOGUEIRA MACHADO - OAB:5.311-B

 Intimar a defesa para no prazo legal, manifestar a cerca das testemunhas 

não encontradas, conforme se vê na certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

fls. 710/711 e 712/713.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 87926 Nr: 3438-24.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILTON MARQUES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc,

Defiro o pleito de fl. 380. Ante a impetração de mandado de segurança, 

imperioso que se aguarde a decisão quanto a liminar pretendida pelo 

parquet, evitando-se decisões conflitantes.

Considerando o lapso temporal transcorrido entre o pedido e a presente 

decisão, intime-se o Ministério Público para manifestação, após vista a 

defesa e conclusos.

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 210585 Nr: 10430-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE DOS ANJOS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc,

Haja vista a conexão entre os fatos processados nestes autos e os 

relativos aos autos de Código 170803, buscando maior celeridade e 

segurança jurídica, mormente considerando que, pela fase processual em 

que se encontram ambos os feitos não haverá prejuízo ao contraditório e 

a ampla defesa, DETERMINO o remembramento dos feitos para serem 

processados e julgados simultaneamente.

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 241759 Nr: 9043-33.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON DA SILVA DIAS, SERGIO OTAVIO 

SILVA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERALDO VIERIA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16.024

 Vistos etc,

Considerando a participação desta Magistrada no 2º Curso de Combate à 

Corrupção, que realizar-se-á em Brasília na data anteriormente designada 

para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, necessário o 

remanejamento da pauta.

Redesigno o julgamento para o dia 08/07/2020, às 13h30min.

Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191901 Nr: 9480-79.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVIDEY DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - OAB/MT 

5.403/MT e ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB/MT 5.793, PARA 

QUE DEVOLVAM OS AUTOS NÚMERO 9480-79.2015.811.0006 - CÓDIGO 

191901, NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 253348 Nr: 6436-13.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYSON LUCAS MARQUES DA SILVA, 

ADRIELI RODRIGUES DOS SANTOS, LEANDRO APARECIDO CARLOS, 

VICTOR OLIVEIRA RAMOS, DIEGO DA COSTA AGUIAR, EDINALDO 

VIEIRA, JONATHAN FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22.212, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:"MT", KHRISTIAN SANTANA RAMOS - OAB:10318, 

KHRISTIAN SANTANA RAMOS - OAB:10318/MT, MAURO LEMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Vistos, etc.

Primeiramente, consigno que os autos estão aguardando a realização da 

audiência de instrução criminal designada para o dia 04/02/2020.

Ademais, constata-se que atualmente não há Defensor Público atuante na 
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4ª Defensoria Pública, uma vez que o Dr. Diego Rodrigues Costa fora 

removido, e este foi nomeado para patrocinar a defesa do réu Jonathan 

Francisco Barbosa de Almeida.

Os demais Defensores Públicos Criminais atuantes nesta comarca foram 

nomeados para defender os réus Diego da Costa e Adrieli Rodrigues, vez 

que as defesas dos denunciados são conflitantes.

Ocorre que forte no primado constitucional dos incisos LV do artigo 5º da 

Constituição Federal de 88 e corolários normativos infraconstitucionais, 

para salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, a Defensoria Pública está obrigada 

constitucionalmente a assistir aqueles que possuem baixa renda e não 

podem pagar advogados, sendo esse o caso concreto

Diante disso, para que não haja prejuízo ao réu Jonathan Francisco 

Barbosa de Almeida, haja vista que não possui condições de constituir 

advogado, bem como a impossibilidade de nomear advogado dativo, sem 

arbitramento de honorários, já que a dupla oneração do Estado com a 

fixação de honorários, determino que oficie ao Defensor Público-Geral 

para designar Defensor Público para patrocinar a defesa do réu Jonathan 

Francisco Barbosa de Almeida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Por fim, determino o cumprimento imediato do despacho de fls. 286.

Em tempo, oficie-se ao Juízo de Araputanga para informar a 

impossibilidade da prova oral ser realizada por videoconferência ou outro 

recurso tecnológico.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, vez que se tratam de réus presos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230961 Nr: 1753-64.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYRO FELIPE NASCIMENTO DE CAMARGO, 

ORLANDO DA SILVA RONDON JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fls. 94, motivo pelo qual homologo a renúncia dos 

poderes conferidos ao Advogado Edmilson Porfírio de Campos Filho, 

motivo pelo qual determino a intimação do réu Nayro Felipe Nascimento de 

Camargo para constituir novo patrono.

Caso o denunciado Nayro informe sua hipossuficiência financeira, desde 

já nomeio a Defensoria Pública local, para patrocinar sua defesa.

Em tempo, oficie-se ao Juízo de Cuiabá para que informe sobre o 

andamento da carta precatória referente ao denunciado Orlando da Silva 

Rondon.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 248633 Nr: 3094-91.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELIA DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc.

Diante da cota ministerial retro, determino a intimação via editalícia da 

acusada Roselia de Almeida Silva nos moldes do art. 361 do Código de 

Processo Penal, para que apresente resposta à acusação por intermédio 

de sua defesa.

Transcorrido “in albis” o prazo do edital, encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu.

Ás providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 198599 Nr: 2630-72.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA EGUES TACEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc.

Diante da cota ministerial retro, determino a intimação via editalícia da 

acusada Fabíola Egues Taceo nos moldes do art. 361 do Código de 

Processo Penal, para que apresente resposta à acusação por intermédio 

de sua defesa.

Transcorrido “in albis” o prazo do edital, encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu.

Ás providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 245311 Nr: 681-08.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO EDUARDO DE CAMPOS LEITE DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057/0

 Vistos, etc.

Carreando os autos, verifico que o acórdão de fl. 217, proveu o recurso 

defensivo.

Destarte, determino o cumprimento da decisão com relação à absolvição 

do denunciado FÁBIO EDUARDO CAMPOS LEITE DA CUNHA.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 235168 Nr: 4649-80.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO GOMES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA RAGI DE SOUZA - 

OAB:27.035-0 OAB/MT, MARCELO G. COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER o denunciado THIAGO GOMES DE CAMPOS, 

das imputações a que se sujeitou nestes autos, o que faço com fulcro no 

artigo 386, VII, do CPP.Após o trânsito em julgado, feitas as anotações, 

comunicações e baixas de estilo, arquive-se.P.R.I.C.Cáceres, 27 de janeiro 

de 2020.Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 253675 Nr: 6686-46.2019.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROS TIRELLI FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MAURÍCIO JORGE DA 

CUNHA - OAB:2.493

 Auto de prisão em flagrante cod. n. 253675

 Vistos, etc.

 A defesa de Eros Tirelli Fontes comparece em Juízo para requerer a 

restituição do valor pago a título de fiança, ao argumento que a vítima 

requereu a revogação das medidas protetivas e a medida cautelar do 

monitoramento eletrônico também foi revogada, não mais persistindo a 

justificativa de qualquer outa medida punitiva (fl. 98).

Ao se manifestar, o representante ministerial opinou pelo indeferimento do 

pleito (fl. 99).

 Pois bem, em que pese os argumentos da defesa, a fiança possui como 
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escopo assegurar o pagamento das custas, da indenização do dano, da 

prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado (art. 336, do 

CPP)

Deste modo, a restituição do valor pago, quando possível, somente ocorre 

após a prolação de sentença, o que não é o caso dos autos, já que 

sequer foi iniciada a persecução penal, eis que o inquérito policial relativo 

ao fato aqui narrado ainda se encontra em carga para o Ministério Público 

(cod. 255500).

 Pelo exposto, indefiro o pedido de fl. 98.

 Ciência ao Ministério Público e à defesa.

As providências. Cumpra-se.

Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2020.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

 Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 95242 Nr: 309-74.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS 

- OAB:11.826/MT

 Por estas razões, com fulcro no Artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso 

V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da MARIA 

MADALENA DA SILVA, qualificada nos autos, quanto ao delito previsto no 

artigo 310, “caput”, da Lei n° 9.503/97, pela ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de interrupção, 

suspensão ou impedimento da prescrição.O presente “decisum” servirá 

como ofício para comunicação ao Instituto de Identificação do Estado de 

Mato Grosso, ao Instituto Nacional de Identificação e ao Tribunal Regional 

Eleitoral, para as anotações cabíveis. Cumpram-se cabalmente as 

comunicações constantes no artigo 974, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206185 Nr: 7396-71.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOPOLDO LUCAS DA FONSECA, FABIO 

LUCIO MELO TOSTA, ELIEL SOBRINHO RIBEIRO, PATRICIA DA SILVA 

ALMEIDA, ELIZANDRO SANTANA SILVA, MATHEUS MACIEL DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT", Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - 

OAB:15818, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10.052/A

 Autos n° 7396-71.2016.811.0006 – Cód. 206185

Vistos.

Preliminarmente, cumpre salientar que conforme que predispõe o art. 202, 

do CPC, a saber: “É vedado lançar nos autos cotas marginais ou 

interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever 

multa correspondente à metade do salário-mínimo”, entendo necessário a 

cientificação e intimação do Parquet, visando evitar o lançamento de cotas 

nos versos dos documentos existentes nos autos, para evitar quaisquer 

infortúnios.

 Referida determinação, me parece necessária, visando evitar uma 

questão de insegurança jurídica em favor do réu, da defesa e acusação, 

eis que quando referidas cotas manuscritas são lançadas nos versos das 

páginas dos autos, inexiste protocolo para comprovação do mesmo, 

sequer segunda via das manifestações, o que poderá vir a causar grave 

prejuízo às partes, caso haja o extravio dos autos, ou do documento.

Ademais, por uma questão de maior segurança jurídica com a peça de 

protocolo em duas vias, há como comprovar o peticionamento, em casos 

fortuitos de perda de documentos dentre outros.

Cumpre ainda salientar, que referida medida se faz necessária, visando 

ainda, evitar rasura dos documentos dos autos, bem como, a 

eventualidade de ser inobservado algum pedido da defesa, já que, poderá 

ocorrer, após o peticionamento manuscrito, a inclusão de novos 

documentos nos autos, e eventual pedido urgente da defesa ou do 

Ministério Público, poderá não ser visto por este Juízo, o que causaria 

graves danos ao réu, em seu processo.

Ao final, mesmo que não seja este o caso dos autos, pode ocorrer que a 

leitura de cotas manuscritas, sejam ininteligíveis, o que dificultaria a 

prestação judiciária, e ainda, a celeridade e lealdade processual.

Desta feita, passo a análise do pleito formulado pelo Ministério Público.

Os réus Fabio Lucio Melo Tosta e Patrícia da Silva Almeida foram 

devidamente intimados acerca da sentença proferida em desfavor destes 

às fls. 499, tendo os réus interposto recurso de apelação às fls. 515/516 

e 519/520 e apresentado as razões recursais às fls. 533/545, assim como 

apresentaram as contrarrazões recursais lançada às fls.546/553 contra o 

recurso interposto pelo Ministério Público interposto às fls. 500.

Os corréus Leopoldo Lucas da Fonseca, Eliel Sobrinho Ribeiro, Elizandro 

Santana Silva e Matheus Maciel de Jesus não foram intimados 

pessoalmente.

Considerando que o réu Elizandro Santana Silva possui patrono 

constituído nos autos, determino a intimação deste para que no prazo de 

05 (cinco) dias acoste aos autos o endereço do réu para fins de intimação 

deste acerca da sentença proferida às fls. 483/493.

Com relação aos demais réus, proceda o Sr. Gestor buscas junto aos 

órgãos conveniados ao E. TJMT para eventual localização de novo 

endereço destes, devendo as diligências procedidas certificadas nos 

autos.

Outrossim, não sendo localizado novos endereços dos réus, determino, 

nos termos do art. 392, inciso VI, do Código de Processo Penal, as 

intimação dos réus Leopoldo Lucas da Fonseca e Matheus Maciel de 

Jesus por edital.

Expeça-se o edital de intimação, pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos 

termos do §1º, do art. 392, do Código de Processo Penal.

Conste do edital as advertências e cominações legais, afixando-o no local 

de costume no Fórum, bem como enviando cópia do mesmo à imprensa 

oficial.

Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 133504 Nr: 2387-07.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO JUNIOR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

 Defiro a cota ministerial de fls. 633/634.

Vista a Defensoria Pública para que se manifeste quanto o interesse na 

inquirição das testemunhas Orlando Lima de Castro e Julir Sergio de 

Almeida, bem como indique endereço atualizado das mesmas.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238245 Nr: 6800-19.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR SANTOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO DA SILVA ALMEIDA - 

OAB:

 Vistos.

 Defiro o pleito da Defensoria Pública de fls. 93/94.

 Expeça-se Carta Precatória a fim de que intime-se pessoalmente o 

acusado Eliomar Santos Moraes, para querendo constituir novo patrono.
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 No ato da intimação, o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao denunciado 

se possui condições financeiras para contratar advogado ou se deseja 

ser assistido pela Defensoria Pública.

 Após, intime-se o causídico ou dê-se nova vista dos autos à Defensoria 

Pública para promoção de defesa do acusado, no prazo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001372-08.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR JUNIOR DE OLIVEIRA FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001372-08.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JAIR JUNIOR DE 

OLIVEIRA FREITAS Vistos, etc. Defiro parcialmente o pedido de id. 

26624479. Proceda-se com o desentranhamento do mandado com a 

finalidade de realizar diligência no mesmo endereço mencionado na inicial. 

Às providências. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002369-88.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR RUPOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLDEMAR ENGELMANN (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002369-88.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): IVANIR RUPOLO REU: OLDEMAR ENGELMANN Vistos etc. 

Faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos declaração de imposto de renda, com intuito de 

comprovar impossibilidade de pagamento de custas. Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 28 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002664-28.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CAMARGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002664-28.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): RAQUEL CAMARGO DA SILVA REU: MUNICIPIO DE ALTO 

PARAGUAI Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que se trata de 

ação que deve ser julgada no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme requerido pela parte autora. Portanto, declino da competência 

destes autos para o Juizado Especial Cível desta Comarca. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências Diamantino, 28 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000082-21.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000082-21.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME REQUERIDO: 

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. Vistos etc. DESIGNO a audiência 

para o dia 01 de abril de 2020, às 14:00 horas. Informe o Juízo Deprecado 

com a máxima URGÊNCIA. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000123-85.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA VANNI CATUNDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000123-85.2020.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: JULIA VANNI 

CATUNDA DE OLIVEIRA Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da 

inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 28 de 

janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000124-70.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000124-70.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: JOSE DONIZETE 

FERREIRA DOS SANTOS Vistos etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo cópia desta como mandado. Comunique-se ao juízo deprecante 

(via malote digital, e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Após, 

com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 28 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000130-77.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS JERONIMO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000130-77.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: ELIAS JERONIMO DA SILVA 

Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem com 

petição devidamente instruída por prova escrita, conforme documento(s) 

acostado(s), sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na 

inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência (custas e 

honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como quitada a 

obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000131-62.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA IZABEL DURIGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VARGAS MASCARELLO OAB - SC48084 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LINO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000131-62.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: LUCELIA IZABEL DURIGON REQUERIDO: JORGE LINO DE 

ALMEIDA Vistos etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia 

desta como mandado. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote 

digital, e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Após, com as 

baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

28 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000133-32.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000133-32.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: FABIANA KROHLING DE SOUZA 

Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem com 

petição devidamente instruída por prova escrita, conforme documento(s) 

acostado(s), sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na 

inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência (custas e 

honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como quitada a 

obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000143-76.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA FRANCISCATO ENDLICH (REQUERIDO)

ALEXANDER INGMAR ENDLICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000143-76.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

REQUERIDO: ALEXANDER INGMAR ENDLICH, SUZANA FRANCISCATO 

ENDLICH Vistos etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia 

desta como mandado. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote 

digital, e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Após, com as 

baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

28 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000141-09.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO VIALLE OAB - PR05965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000141-09.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REU: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. Faculto à parte 

autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 

320 e 321), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 28 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000137-69.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

SIRLENE PALMIERE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000137-69.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: SIRLENE PALMIERE, EDSON JORGE DA SILVA REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT Vistos etc. 

Trata-se de Pedido de Alvará Judicial ajuizado por SIRLENE PALMIERI DA 

SILVA e EDSON JORGE DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, 
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requerendo o levantamento de valores relacionados a cotas capitais na 

conta corrente do Sicredi em nome do ‘de cujus’ MARCOS VINÍCIUS 

PALMIERI DA SILVA. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário 

relato. DECIDO. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. O pedido 

para deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o 

Novo Código de Processo Civil admite a carência momentânea de 

recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato 

específico, ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: 

“Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum 

ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. A prova produzida pelos documentos (id.28293640) 

demonstra que os autores não possuem rendimentos suficientes para o 

desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do seu sustento e de sua família. Assim, diante dos 

documentos firmados pelos autores, não havendo nos autos, pelo menos 

até agora, prova no sentido de que eles podem arcar com as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, 

entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, caso 

sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita 

aos autores, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Verifica-se nos 

presentes autos que não há informações sobre a existência de outros 

beneficiários do “de cujus”, havendo então a necessidade de averiguar a 

existência de outros beneficiários. Razão que determino a expedição de 

oficio ao INSS, solicitando informações quanto à existência de 

beneficiários do “de cujus” MARCOS VINÍCIUS PALMIERI DA SILVA. Sem 

prejuízo, expeça-se ofício ao Sicredi desta cidade de Diamantino/MT, para 

que informe a este Juízo sobre valores existentes referentes a cota 

capital em nome do “de cujus”. Abra-se vistas ao Ministério Público. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002353-37.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISLENE DA SILVA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002353-37.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: FRANCISLENE DA 

SILVA SOARES Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação 

a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral 

pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, 

cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do 

prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 28 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002355-07.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUISDELAINE LOPES PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002355-07.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: RUISDELAINE LOPES PEREIRA 

Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem com 

petição devidamente instruída por prova escrita, conforme documento(s) 

acostado(s), sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na 

inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência (custas e 

honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como quitada a 

obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000975-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRO CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000975-98.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: POLIANA OLIVEIRA COSTA REQUERIDO: ELIZANDRO 

CORDEIRO DOS SANTOS Vistos etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo cópia desta como mandado. Comunique-se ao juízo deprecante 

(via malote digital, e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Após, 

com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 28 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002333-46.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENO SCHENKEL DE BASTIANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002333-46.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: IRENO SCHENKEL 

DE BASTIANI Vistos, etc. Cumpra-se o despacho de id. 27592327. Às 
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providências. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001257-21.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MOURA CUIABANO OAB - MT13860/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001257-21.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Diligencie e certifique a gestora o 

motivo da devolução da carta precatória, conforme certidão de id. 

27991971. Às providências. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002202-71.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002202-71.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: AMARILDO BORGES DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem com petição devidamente instruída por prova escrita, conforme 

documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, de modo que 

a ação monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na 

inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência (custas e 

honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como quitada a 

obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000408-15.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DULVAL DAMIAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000408-15.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): DULVAL DAMIAO DE ALMEIDA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro o pedido de id. 28069720. 

Intime-se a parte requerida para dar cumprimento na decisão de id. 

28069720, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000406-45.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000406-45.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): VALDEMAR FERNANDES DA SILVA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para se manifestar acerca da certidão de id.26008494, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção dos autos. Às providências. 

Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001556-61.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MR3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001556-61.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: MR3 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP Vistos etc. Proceda-se 

com a penhora e a avaliação dos bens móveis descritos no id. 25338716. 

Manifestando-se as partes sobre o respectivo laudo de avalição em 05 

(cinco) dias. Em não sendo contestado o laudo de avaliação, expeça-se o 

necessário para a venda judicial do bem penhorado, observando-se a 

regra do art. 619 do CPC. Havendo impugnação, conclusos para análise. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001567-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001567-27.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: DIEGO 

FERNANDES DE ASSIS Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para 

efetuar o pagamento, na conta indicada no id. 25591118, no prazo legal. 

Após, voltem os autos conclusos. Às providências. Diamantino, 28 de 

janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001783-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001783-85.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI EXECUTADO: ALVARO 

CARVALHO DOS SANTOS Vistos, etc. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, no prazo legal, sob pena 

de suspensão e arquivamento dos autos. Às providências. Diamantino, 28 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARBOSA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000123-56.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MARIA BARBOSA BARROS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA em face de MARIA BARBOSA BARROS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id.25724807, a parte 

requerente informa que o veículo foi apreendido através de requerimento 

de busca e apreensão. Portanto, cumpra-se integralmente a decisão de id. 

19986477. Às providências. Cumpra-se. Diamantino, 28 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000271-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZITA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000271-67.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA ZITA DA SILVA Vistos, etc. Diante do 

pagamento da diligencia do Oficial de Justiça, cumpra-se integralmente o 

despacho de id. 15013804. Às providências. Diamantino, 28 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA EWALD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000039-89.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: 

ADEILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA EWALD Vistos, etc. Aguarde-se o 

julgamento do Agravo de Instrumento. Após, voltem os autos conclusos. 

Às providências. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000131-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUISIO SOUZA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000131-67.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: VALQUISIO SOUZA 

DE JESUS Vistos, etc. Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública para 

manifestação nos autos, tendo em vista sua nomeação no despacho de id. 

20129119. Às providências. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001614-35.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ENIELLE CARLINA DE CAMPOS (AUTOR(A))

UZIEL MAURICIO DE SALES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ACORDO DISSOL. UNIÃO ESTÁVEL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001614-35.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): ENIELLE CARLINA DE CAMPOS, UZIEL MAURICIO DE SALES 

REU: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ACORDO DISSOL. UNIÃO ESTÁVEL 

Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Decorrido o prazo, intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, querendo o que entender de 

direito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000649-57.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBLEIS SILVA FELIX (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000649-57.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: RUBLEIS SILVA FELIX 

Vistos etc. Defiro o pedido de id. 26321674. Decorrido o prazo de 20 dias, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos. Após, voltem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 28 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103162 Nr: 3042-40.2015.811.0005

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCX, GBX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANNY ALVES COSTA - 

OAB:14309, LUCIANNY ALVES COSTA - OAB:14309
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 Vistos

 Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 87//87verso), interposto contra 

a decisão de fl. 86, afirmando haver omissão na “decisum”.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, não foi apreciado o pedido de isenção da parte autora a 

efetuar o pagamento da taxa para a realização do exame de DNA.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES, para DEFERIR o pedido de isenção do pagamento da taxa 

para o exame de DNA.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100667 Nr: 1764-04.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldevino Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Intimo o Dr. Persio Oliveira Landim, OAB/MT sob nº 12295 para devolver 

os autos nº 1764-04.2018.811.0005, código 100667, no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100668 Nr: 1765-86.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Vançan

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Intimo o Dr. Persio Oliveira Landim, OAB/MT sob nº 12295 para devolver 

os autos nº 1765-86.2015.811.0005, código 100668, no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92056 Nr: 570-03.2014.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Helena Torres de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Salete Terezinha Silva de Matos, 

Espólio de Erady Varela Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Gabriel Silva Tirapelle - 

OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo o Dr. Persio Oliveira Landim, OAB/MT sob nº 12295 para devolver 

os autos nº 570-03.2014.811.0005, código 92056, no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34204 Nr: 2478-42.2007.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indianara de Sá Telles Silva, Jussara de Sá Telles, 

Edimilson José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Divino José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza 

Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erica Sanches Casati - 

OAB:OAB/MT 9.422, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Intimo a Dra. Aldorema Viana Reginato, OAB/MT sob nº 3500-B para 

devolver os autos nº 2478-42.2017.811.0005, código 34204, bem como, 

os demais processos de códigos 514; 614; 132103; 16933, e 110746, no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44487 Nr: 1151-57.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ailto de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora do INSS - OAB:Mat. 1662176

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar, para determinar que a 

autarquia ré proceda ao imediato restabelecimento do benefício auxílio 

doença para a parte autora, sendo que, fixo multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento desta decisão. 

Cientifique ao servidor responsável para o restabelecimento, que o 

descumprimento desta determinação implicará em responsabilidade penal, 

nos termos do artigo 330 do Código Penal, além do afastamento do cargo 

público (artigo 461, §5º, do Código de Processo Civil), configurando, ainda, 

improbidade administrativa (art. 10, caput, da LIA), sujeitando ainda a 

própria autoridade (e não o ente público) a multa periódica que arbitro em 

R$ 500,00 (quinhentos reais) semanais.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com URGÊNCIA que o caso requerer.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33421 Nr: 1688-58.2007.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Amaro D' Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada por ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de LUIZ AMARO D’ALMEIDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 133, a parte exequente informa que o devedor efetuou 

o pagamento do débito ora exequendo, pugnando pela extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o devedor 

efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de consequência, a 

extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Sem custas em face a gratuidade.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34941 Nr: 3196-39.2007.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanildo Lara da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 210/211.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96353 Nr: 3284-33.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidomar Muller

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo a desistência do Recurso de Apelação, apresentada pela parte 

ré e aquiescente pela parte autora.

Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido da parte autora último 

parágrafo da fl. 147.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95737 Nr: 2935-30.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de 

instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37005 Nr: 1860-63.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nail Lina de Campos, Adriana Paula Tanssini Rodrigues 

Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - Procuradora Geral da União - OAB:1585256

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fl. 193.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45159 Nr: 1817-58.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria Leal dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório e documentos de fls. 

128/131.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38393 Nr: 3220-33.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Beatriz Corrêa da 

Costa de S. Soares - OAB:

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fl.315.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37363 Nr: 2200-07.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Dantas Pinheiro - 

Procurador Federal - OAB:

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 280/281.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89497 Nr: 1841-81.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Garcez da Luz Aguila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT, Prefeito 

Municipal de Alto Paraguai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gaspar da Silva 

- OAB:17.412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joyce de Oliveira Marques 

Ferdinando - OAB:27019, Riusdelar Lopes Pereira - OAB:12652/MT

 Vistos etc.

 Ante a concordância de fl. 125, HOMOLOGO o cálculo de fl. 122.

 Nos termos do artigo 535, § 3º do CPC/2015, DETERMINO que se 

providencie o pagamento da quantia apontada nos cálculos acima 

mencionado, em favor da parte exequente, mediante Requisição de 

Pequeno Valor e ou por Precatório, se for o caso, instruindo-se a 

solicitação com as peças e informações imprescindíveis para o ato.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83519 Nr: 2500-61.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenilson Baldissarelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Regina Santana 

Duarte - Procuradora do Estado - OAB:

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da impugnação de fls. 177/178.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002603-70.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1002603-70.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: LUANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS Vistos 

etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Relata a parte 

autora, que por força de instrumento particular, concedeu a parte 

demandada um empréstimo bancário, sendo entregue em garantia da 

dívida, por meio de alienação fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o 

bem descrito na inicial, porém, a parte requerida tornou-se inadimplente 

com as obrigações assumidas, pelo que foi constituída em mora por meio 

de notificação extrajudicial e/ou protesto do título. Assim, requereu a 

concessão de medida liminar que determine a busca e apreensão do bem 

em questão. Instruiu a inicial com documentos. DECIDO. A concessão de 

liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação 

fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que 

poderá ser comprovada mediante notificação expedida por intermédio de 

Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor, nos termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69. Após a análise da 

inicial e prova convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais 

para a concessão da medida liminar pretendida pelo autor, eis que 

demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem como se 

desincumbiu do ônus de comprovar a mora do requerido por meio do 

protesto/notificação/intimação do título. Ante o exposto, com fulcro no art. 

3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 

depositando-se o bem com a parte autora ou com a pessoa indicada nos 

autos pela mesma. Cumprida a liminar, ato contínuo, CITE-SE a parte 

demandada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da execução da liminar. INTIME-SE a parte demandada para que 

em 05 (cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exerça a 

faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (Novo CPC, art. art. 344). Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 28 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001738-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO APARECIDO CAPELETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001738-81.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: ROBERTO 

APARECIDO CAPELETTO Vistos etc. Em petitório de id.25752092, a parte 

autora requer seja quebrado o sigilo fiscal da parte devedora com a 

finalidade de localização de bens para garantir a execução. Ora, somente 

em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e 

buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, bens do 

devedor para garantir a execução. Neste sentido, manifesta-se a 

jurisprudência: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INFOJUD. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. 2. 

Consoante jurisprudência, o fato do entendimento adotado ter sido 

contrário ao interesse da recorrente não autoriza a reforma da decisão. 3. 

No agravo interno, a Recorrente não traz novos nem fundados 

argumentos destinados a infirmar as razões de decidir esposadas na 

decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 

0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível 

(00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Desembargadora 

Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016). Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de id. 25752092. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000492-16.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA ARANTES DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000492-16.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): LEIA ARANTES DO CARMO REU: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Trata-se de Ação 

Ordinária Revisional de Contrato ajuizada por LEIA ARANTES DO CARMO 

em face de CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Relata a parte autora que 

realizou junto à requerida empréstimos, com taxas de juros abusivas, o 

que ocasionou seu endividamento; alega que sempre em atraso de poucos 

dias era atualizada com percentuais absurdos, com acréscimo de novos 

encargos. Requer que seja declarada a nulidade das cláusulas abusiva 

para se adequar os juros aos patamares legais, condenando-se o 

requerido a devolver os valores cobrados a maior nos contratos. Pugna 

pela inversão do ônus da prova para determinar que o requerido acoste 

aos autos extratos de pagamentos realizados de todos os empréstimos e 

renegociações realizadas com a parte autora. Instruiu a inicial com 

documentos. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (id. 

20387633), onde arguiu preliminarmente o indeferimento da gratuidade da 

justiça, a inépcia da inicial, falta de interesse processual, e meritoriamente, 

rechaçou os argumentos despendidos na inicial; instruiu a peça defensiva 

com os referidos contratos e demonstrativos de débito. Impugnação à 

Contestação (id. 20439421). Instados a produzir provas (id. 20453166) o 

requerente manifestou desinteresse na produção de provas (id. 

20587002), assim como a requerida (id. 20946313). Os autos vieram-me 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Julgo antecipada a 

lide, uma vez que a questão de mérito é unicamente de direito. Analisando 

os autos, tenho que o pedido autoral procede parcialmente. IMPUGNAÇÃO 

À GRATUIDADE DA JUSTIÇA Alega que a requerente possui condições 

financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio 
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sustento, e que o fato de ter constituído advogado particular corrobora o 

alegado. Pois bem, inicialmente, insta salientar que o pedido de gratuidade 

da justiça pode ser requerido na inicial, contestação, em petição para 

ingresso de terceiro e recurso. Vejamos o que dispõe o art. 99, do NCPC: 

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição 

inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo 

ou em recurso.” Ademais, presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida pela própria pessoa natural. Vejamos: “Art. 99. (...). 

(...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” No caso em comento, a parte 

impugnada juntou requerimento de gratuidade de justiça, informando a sua 

insuficiência (ids. 19522475 e 19522479), sendo recebida a inicial em id. 

19551408. Sustenta a requerida que a requerente possui condições 

financeiras recebimento fixo mensal e além disso foi contratado advogado 

para representa-la em juízo, situação esta que não condiz com a 

concessão do benefício da gratuidade. Todavia, sequer juntou 

documentos que comprovassem que a mesma possui condições de arcar 

com as referidas custas, destacando-se que constituir advogado 

particular não é impedimento para concessão do benefício de justiça 

gratuita. Dessa forma, não restou comprovado nos autos, fatos a 

demonstrar condições financeiras suficientes para arcar com as custas 

processuais iniciais, bem como a afastar a presunção de incapacidade 

econômica para suportar o pagamento de despesas processuais e 

honorários advocatícios, não havendo, assim, motivos para ser revogado 

o benefício outrora concedido. Nessa senda: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO- DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA 

IMPUGNADA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - ADVOGADO 

PARTICULAR - NÃO IMPEDIMENTO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

Existindo indícios de que a atual situação econômico-financeira da 

Agravante não lhe permite pagar as custas do processo sem prejuízo de 

seu próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe concedido o benefício. 

Recurso conhecido e provido.” (TJ-PI - AI: 00100891720178180000 PI, 1ª 

Câmara Especializada Cível, Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, Data de 

Julgamento: 21/08/2018). Assim, diante dos fatos e fundamentos acima 

expostos, indefiro o pedido formulado em relação a impugnação à justiça 

gratuita. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR De 

início, ressalto meu entendimento de que, em face da regra disposta no 

art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, às atividades 

bancárias, em que existam relações entre as instituições financeiras e os 

usuários de seus serviços, aplica-se a legislação protetiva consumerista, 

posicionamento este, adotado pela maioria dos Tribunais do país, 

concretizado, recentemente, pelo STJ através da Súmula 297, ‘verbis’: 

"Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras." A jurisprudência e a doutrina, com base nas 

novas conquistas sociais, passaram a admitir a figura do "contratante 

fraco", ou seja, o que está mais vulnerável, por afigurar-se o mais fraco, o 

que é preciso proteger. Surgiram, pois, as teorias do abuso do direito e da 

imprevisão e está a se elaborar, no momento, um sistema de proteção ao 

que hoje se convencionou chamar de hipossuficiente, econômica ou 

tecnicamente. Surgem como exemplo máximo dessa fase, no mundo 

inteiro, os modernos Códigos de Defesa do Consumidor que determinam 

ao juiz rever instrumentos, eliminar cláusulas atentatórias ao equilíbrio 

contratual e declarar-lhes a nulidade (art. 6º, inc. V, do CDC). Desta forma, 

se antes o contrato possuía intocável força obrigatória, fundada na 

vontade das partes, que estabelecia vínculo praticamente indelével, hoje, 

contrariamente, o arbítrio e a autonomia dessa mesma vontade estão 

limitados e condicionados à lei. A lei sanciona o resultado e torna cogente 

a obrigatoriedade do equilíbrio, confira-se, o art. 51, IV, XV, § 1º, III e § 2º 

do CDC, moderno instrumento a disciplinar as relações contratuais, de 

inteira aplicação no caso sub judice. Inexistem dúvidas de que as partes 

entabularam relação contratual e a elas ficam vinculadas, bem como de 

que devem resguardar o princípio da boa-fé objetiva. Observo ainda que, 

o princípio contratual da soberania dos pactos (pacta sunt servanda), 

apesar de mitigado pelo Código de Defesa do Consumidor, não foi de todo 

derrogado, a contrario sensu, o CDC vem para garantir a aplicação de 

referido princípio, ou seja, é garantida a obrigatoriedade contratual, salvo 

se restar comprovado o locupletamento do fornecedor, ante a 

hipossuficiência do consumidor. De sorte que, nas relações de consumo, 

o contrato faz lei entre as partes, desde que exista o equilíbrio entre as 

mesmas. No entanto, na maioria das vezes, especialmente em se tratando 

de contrato de adesão, o desequilíbrio entre os contratantes é fato 

costumeiro e, levando em consideração a nova realidade dos tempos 

modernos, em que nossos tribunais têm decidido reiteradamente que o 

princípio do ‘pacta sunt servanda’ não se constitui em óbice para que se 

reconheça a revisão e consequente nulidade de cláusula potestativa, pois 

não é justo que se convalide o que é abusivo e nulo, não afrontando tal 

decisão o princípio da isonomia, com o reconhecimento da existência do 

arbítrio, que consagra a prevalência da vontade unilateral, inadmissível 

nos contratos comutativos. Neste contexto, torna-se inviável a utilização 

incondicional do paradigma contratual clássico, que se baseava na 

aceitação unânime e absoluta dos princípios da autonomia da vontade, do 

‘pacta sunt servanda’ e da liberdade contratual, para solucionar os 

problemas contratuais modernos, pois, sabe-se que, via de regra, a 

aplicação daquele paradigma implica decisões judiciais injustas para com 

os consumidores. Assim, demonstrada está a possibilidade da declaração 

de revisão das cláusulas abusivas pactuadas, muito embora a vigência do 

princípio do pacta sunt servanda. Convém, entretanto, esclarecer que as 

cláusulas contratuais livremente celebradas pelas partes contratantes 

devem ser fielmente observadas, sendo descabida sua revisão na 

ausência de irregularidade ou abusividade. Dessa forma, considerando 

que o artigo 6.º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor permite a 

revisão e modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 

prestações desproporcionais entre as partes, relativiza-se, pois, o 

princípio da pacta sunt servanda a fim de assegurar a real concretização 

dos conceitos norteadores do equilíbrio da relação contratual. Nesse 

sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS 

BANCÁRIOS. RECURSOS DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. 

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA 

HIPOTECÁRIA.NOTADECRÉDITO RURAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. 

AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DA 

IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. APELO NÃO CONHECIDO. PROMOÇÃO 

RECURSAL DESERTA. APLICAÇÃO DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS (SÚMULA 297/STJ E ADI 2.591/STF). TÍTULOS FIRMADOS 

EM ÉPOCAS DISTINTAS, SENDO DOIS DELES NÃO ALCANÇADOS PELA 

LEI FEDERAL Nº 9.298, DE 1º. DE AGOSTO DE 1996. REDUÇÃO DA 

MULTA CONTRATUAL PARA 2% (DOIS POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE 

DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E OUTROS 

ENCARGOS: 1. Nos termos do artigo 511, do Código Unitário de Processo 

Civil, caput, introduzido pela Lei nº 8.950, de 13 de dezembro de 1994, é 

deserto o apelatório sem preparo, consoante transcrição que se segue: 

"No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando 

exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de 

retorno, sob pena de deserção". 2. Por outro lado, o Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável aos negócios bancários, porquanto presente 

inequívoca relação de consumo entre as partes (Súmula 297 do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça e Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

2.591 do Excelso Supremo Tribunal Federal). 3. Na espécie, mantém-se a 

redução da multa moratória para 2% (dois por cento) apenas para o título 

de crédito firmado em 19 de agosto de 1996, época em que já incidente a 

regra introduzida no CODECON pela Lei nº 9.298, de 1º. de agosto de 

1996. Precedente do STJ. 4. É vedada a cumulação de comissão de 

permanência com correção monetária ou quaisquer outros encargos 

moratórios, conforme teor da Súmula nº 30 do STJ. 5. Recurso de 

apelação dos autores não conhecido. Apelação da casa de crédito 

conhecida e provida, parcialmente, para se restabelecer a multa contratual 

dos pactos firmados antes de 02 de agosto de 1996.” ( TJ-CE - AC: APL 

05792638220008060001 CE 0579263-82.2000.8.06.0001). Portanto, 

acolho a pretensão dos autores e aplico o Código de Defesa do 

Consumidor, ante a relação de consumo estabelecida entre as partes. 

INÉPCIA DA INICIAL A parte requerida pugna pelo indeferimento da inicial, 

com força no art. 330, § 2° do CPC/2015, que traz um requisito formal 

específico das demandas judiciais que tenham como objeto as obrigações 

previstas no dispositivo legal, em especial as ações que versem sobre 

contrato de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, ‘in 

verbis’: “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) § 2º Nas 

ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito.” Contudo, vale mencionar que dentre os pedidos 

feitos na inicial está a aplicação da norma consumerista, ademais, o 

requerido junto com a peça contestatória acostou aos autos contratos 

instruídos com os demonstrativos de débitos a que se referem à lide, bem 

como a requerente já se manifestou com relação a eles (id. 20439421). 
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Nesse sentido: “DIREITO COMERCIAL, PROCESSUAL CIVIL E 

CONSUMERISTA - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO 

DE VEÍCULO - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA 

DO CONTRATO - INSURGÊNCIA DO AUTOR - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 319 E 330, § 2º DO CPC - TESE 

ACOLHIDA - CÓPIA DA AVENÇA APRESENTADA NOS AUTOS, QUE 

APESAR DE ILEGÍVEL NA MAIOR PARTE DE SEU CONTEÚDO, IDENTIFICA 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES ACERCA DA PACTUAÇÃO - APLICAÇÃO 

DO CDC À LIDE E RESPECTIVA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ART. 

6º, VIII, DO CPC - POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DO 

CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA CASSADA - 

RECURSO PROVIDO. A ausência de juntada do contrato de financiamento 

firmado entre as partes na inicial da ação de revisão contratual não 

acarreta seu indeferimento, especialmente se a peça atende aos 

requisitos previstos nos arts. 319 e 330, § 2º, do CPC e há pedido de 

aplicação da norma consumerista, dentre elas, a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC.” (TJ-SC - AC: 

03162314020158240008 Blumenau 0316231-40.2015.8.24.0008, Relator: 

Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 28/11/2019, 5ª Câmara de Direito 

Comercial). Desta forma, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL A parte requerida requer a extinção do feito 

sem julgamento de mérito, sob a alegação de falta de interesse processual 

da parte autora, uma vez que não demonstrou de fato cobrança indevida. 

Insta registrar que a carência da ação é definida quando não á 

possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse 

processual, conforme determina o artigo 485, VI, do CPC/2015, senão 

vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” No caso em 

comento, não restou demonstrada a existência falta de interesse de agir 

da parte autora baseando-se na demonstração de cobrança indevida, uma 

vez que o feito não apresenta vício que impossibilita o magistrado de 

analisar o conteúdo de direito, ou seja, o mérito da causa. Ante o exposto, 

refuto a preliminar de carência da ação. Passo à análise a questão 

meritória. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS Alegam os Requerentes a 

vedação de estipulação de juros, uma vez que estão acima do patamar 

estipulado em lei, com a existência de cláusulas abusivas e 

excessivamente onerosas ao consumidor. Destarte, os juros 

remuneratórios, também chamados compensatórios, têm por fim remunerar 

o mutuante pelo uso do capital emprestado. Sua natureza é distinta dos 

juros moratórios, estes devidos em caso de inadimplência, com o objetivo 

de ressarcir o mutuante pela mora no cumprimento da obrigação. Inúmeras 

ações judiciais são distribuídas, diariamente, com o objetivo de rever os 

encargos incidentes sobre débitos contratuais, sob o argumento de que a 

atual prática dos juros representa uma distorção econômica que merece 

correção jurídica. Apesar de entendimentos contrários, o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça é uníssono em admitir a aplicação de juros em taxas 

superiores a 12% ao ano. A limitação dos juros, no patamar constitucional, 

só seria aplicável nos contratos com legislação específica, tais como 

mútuo rural. A jurisprudência vem se consolidando na afirmativa de que as 

taxas de juros são livremente pactuáveis, conforme Resolução 1064/85 do 

Conselho Monetário Nacional, devendo ser revistas, em havendo 

demonstração da abusividade. No caso em tela, restou demonstrado que 

no contrato 040400034012 (id. 20387787) os juros remuneratórios 

aplicados mensalmente foram de 14,50% e anuais de 407,77%; o contrato 

041550003574 (id. 20387784) os juros mensais de 22% e anuais de 

987,22%; o contrato 041550003590 (id. 20387778) com os juros mensais 

de 23,50% e anuais de 158,94%; o contrato 041550005017 (id. 20387773) 

com juros mensais de 22% e anuais de 987,22%; o contrato 

095000002467 (id. 20387769) com juros mensais de 18,50% e anuais de 

666,69%; contrato 095010041771 (id. 20387763) com juros mensais de 

18,50% e anuais de 666,69%; contrato 095000169639 (id. 20387753) com 

juros mensais de 20% e anuais de 791,61%; contrato 040400033984 (id. 

20387742) com juros mensais de 14,50 e anuais de 407,77%. Ressalta-se 

que foi demonstrada abusividade em parte dos contratos pactuados, 

notadamente quando observamos que não estão dentro do limite de 

mercado para operações de igual natureza, conforme estabelecido pelo 

Banco Central do Brasil, tendo em vista, que quando da pactuação do 

contrato 041550003574 a taxa de juros fornecida pelo Bacen era de 

20,55% mensal e 841,80% anual; assim como o contrato 041550003590 

que a taxa de juros mensais estava em 20,55% e a anual de 841,80%; na 

pactuação do contrato 041550005017 a taxa de juros estava em 21,13% 

mensais e 897,89% anuais; já no contrato 095000002467 a taxa de juros 

mensais estava em 20,83% e anuais de 868,29%. Assim, observa-se 

claramente que a taxa média de juros cobrada nos referidos contratos, 

está acima do patamar médio do mercado, havendo que se falar em 

abusividade. No mesmo sentido, o seguinte precedente jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS 

REMUNERATÓRIOS FIXADOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DEMERCADO 

VIGENTE À ÉPOCA DA ASSINATURA DO CONTRATO - TARIFAS DE 

EMISSÃO DE BOLETO E ABERTURA DE CRÉDITO - SERVIÇOS DE 

TERCEIROS - INADMISSÍVEIS - APELAÇÃO NÃO-PROVIDA. Se os juros 

remuneratórios contratados excedem a taxa média de mercado geral, 

fixada pelo Banco Central do Brasil, fica autorizada a revisão contratual, 

para reduzi-los ao patamar legal, conforme tabela do Bacen. Somente se 

admite a incidência da Tarifa de Abertura de Cadastro (TAC) e Tarifa de 

Emissão de Carnê (TEC), ou outras denominações para o mesmo fato 

gerador, quando baseadas em contratos celebrados até 30 de abril de 

2008 (data em que entrou em vigência a Resolução CMN 3.518/207), que 

contenham cláusula prevendo sua cobrança expressamente. Deve ser 

declarada nula a cláusula que estabelece a cobrança de taxas e tarifas 

administrativas como "Serviços de Terceiros", por impor condição iníqua 

para com o consumidor, em evidente desvantagem e transferindo a ele, 

parte hipossuficiente na relação contratual, despesas administrativas que, 

na verdade, são inerentes à própria atividade da instituição financeira.” 

( T J - M S  -  A p e l a ç ã o  A P L  0 8 0 0 5 0 8 6 1 2 0 1 4 8 1 2 0 0 1 7  M S 

0800508-61.2014.8.12.0017 (TJ-MS)). Deixo de revisionar os contratos 

040400034012 com taxas de juros mensais de 20,36% e anuais de 

815,01%, o contrato 095010041771 com taxas de juros mensais de 

19,37% e anuais de 737,01%; o contrato 095000094376 com taxa mensal 

de 19,08% e anual de 713,29%; o contrato 095000169639 com taxas de 

juros mensais de 20,58% e anuais de 844,27%; o contrato 040400033984 

com taxas de juros mensais de 20,34% e anuais de 822,37%, pois tais 

contratos foram pactuados com taxas de juros menores que a estipulada 

pelo Banco Central. Desta forma, ante a ilegalidade dos juros pactuados 

em parte dos contratos, uma vez que não seguem a média de mercado 

para o período, determino a revisão. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO da requerente, e, de consequência, determino: a) 

DETERMINO que os juros remuneratórios do contrato 041550003574 não 

ultrapasse o percentual de 20,55% mensal e 841,80% anual. b) 

DETERMINO que os juros remuneratórios do contrato 041550003590 não 

ultrapasse o percentual de 20,55% mensal e de 841,80% anual; c) 

DETERMINO que os juros remuneratórios do contrato 041550005017 não 

ultrapasse o percentual de 21,13% mensais e 897,89% anuais; d) 

DETERMINO que os juros remuneratórios do contrato 095000002467 não 

ultrapasse o percentual de 20,83%mensal e de 868,29% anual. g) Por fim, 

DETERMINO a restituição do valor pago indevidamente pela autora, a maior 

de forma simples. CONDENO o requerido ao pagamento das despesas e 

honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, 

a ser devidamente atualizado, na forma do § único, do art. 86 do NCPC. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC. Desta decisão deverão ser intimadas as 

partes, via patronos. P.R.I.C. Às Providências. Diamantino/MT, 27 de 

janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123857 Nr: 354-03.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete dos Santos Macaubas, Jose Carlos 

da Cruz Ribeiro, Benedito Cesar de Arruda, Jonilson Souza Costa, 

Daygoro João de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

MORAES - OAB:11950/O, Andréia Cristina Noite Izabel - OAB:17566, 

Neyman Augusto Monteiro - OAB:3878 AC, Regina Maciel dos 

Santos - OAB:19754-E, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT, Thiago de Abreu Ferreira - OAB:5928/MT, Wesley 

Andrade Silva - OAB:20493/E
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 Código n. 123857

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o réu BENEDITO CESAR DE ARRUDA, por edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, para constituir advogado para apresentação de 

contrarrazões no prazo legal.

 Decorrido o prazo e constatado inércia do réu, desde já nomeio advogado 

dativo, Dr. Marcos Wagner Santana, OAB/MT nº. 14.783, para patrocinar o 

interesse do acusado BENEDITO CESAR DE ARRUDA e apresentar as 

contrarrazões, sendo que, pelos serviços advocatícios a serem 

prestados, arbitro, a título de honorários, o valor de 05 (cinco) URH, 

conforme o disposto no item 24.1, tabela XIX, da Tabela da OAB, Seccional 

do Estado de Mato Grosso. Consigne-se que tal encargo constitui múnus 

público, não comportando a nomeação dativa recusa nem renúncia 

injustificada, sob pena de cometimento de infração disciplinar pelo 

advogado, conforme previsão do artigo 34, inciso XII, do Estatuto da 

Advocacia e da OAB.

Acolho pedido de fl. 1035.

 Às providências.

 Cumpra-se com urgência.

 Diamantino/MT, 27 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 136792 Nr: 2011-43.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Freese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 2011-43.2019.811.0005

Código n. 136792

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 Vistos, etc.

Recebo o recurso de apelação interposto e suas respectivas razões de 

fls. 176/190 (CPP, art. 593).

 Dê-se vista ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões, e 

após observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, 27 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 134237 Nr: 881-18.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR, ELdS, AdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Freire Teixeira - 

OAB:15.662/MT, Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho de Santana 

- OAB:7066/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 [...]JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido[...] CONDENO a 

acusada EVA LARA DA SILVA[...]nas sanções do artigo 247, inciso IV do 

Código Penal, na forma do artigo 71, caput do mesmo Códex; artigo 218-B, 

caput e §1º do Código Penal, na forma do artigo 71, caput do mesmo 

Códex; artigo 217-A, caput de Código Penal c/c artigo 226, inciso II do 

Código Penal e artigo 9º da Lei 8.072/90, na forma do artigo 71, caput do 

Código Penal e artigo 29 do Código Penal; e ABSOLVO pelas sanções do 

artigo 129, §9º c/c artigo 14, inciso II do Código Penal. b) CONDENO o 

acusado ALEXANDRE SOUZA REIS [...]nas sanções do artigo 247, inciso 

IV do Código Penal, na forma do artigo 71, caput do mesmo Códex; artigo 

218-B, caput e §1º do Código Penal, na forma do artigo 71, caput do 

mesmo Códex; artigo 217-A, caput, de Código Penal c/c artigo 226, inciso II 

do Código Penal e artigo 9º da Lei 8.072/90, na forma do artigo 71, caput 

do Código Penal e artigo 29 do Código Penal; e ABSOLVO pelas sanções 

do artigo 129, §9º c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.c) CONDENO o 

acusado ALÍCIO DA SILVA ARRUDA[...]nas sanções do artigo 218-B, 

caput e §2º, inciso I do Código Penal, na forma do artigo 71, caput do 

mesmo Códex e artigo 217-A, caput, do Código Penal, na forma do artigo 

71, caput do Código Penal[...] passo à dosimetria da pena[...]DA ACUSADA 

EVA [...] à vista da existência concreta da prática de 3 (três) crimes [...] 

ficando a ré condenada, definitivamente, a pena de 14 (quatorze), 04 

(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão [...]MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA da ré EVA[...]DO ACUSADO ALEXANDRE [...]à vista 

da existência concreta da prática de 3 (três) crimes, [...]ficando o réu 

condenado, definitivamente, a pena de 14 (quatorze), 04 (quatro) meses e 

24 (vinte e quatro) dias de reclusão[...] MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA do réu ALEXANDRE [...] DO ACUSADO ALÍCIO [...] à vista da 

existência concreta da prática de 2 (dois) crimes [...] ficando o réu 

condenado, definitivamente, a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão [...]MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu 

ALÍCIO[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 136314 Nr: 1797-52.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thallys Michael da Silva, Jean Castro de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 136314

DESPACHO

Vistos, etc.

Acolho pedido ministerial de fls. 260/261

 Cumpra-se com urgência.

 Às providências.

Diamantino/MT, 27 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 140738 Nr: 3987-85.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Gomes de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 140738

DESPACHO

Vistos, etc.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

convicção que permitam absolver sumariamente o(s) réu(s) (artigo 397, do 

Código de Processo Penal), determino o prosseguimento do feito.

Designo o dia 24 de março de 2020, às 14h00min, para audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 400 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 417 de 1067



Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 Às providências.

Diamantino/MT, 27 de janeiro de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90200 Nr: 2513-89.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Cícero de Souza, Toni Souza Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

e CONDENO os réus ELIAS CICERO DE SOUZA e TONI SOUZA ALMEIDA 

pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II (por quatro 

vezes) c/c artigo 61, inciso II, “h”, na forma do artigo 70, todos do Código 

Penal.Passo à dosimetria da pena.DO ACUSADO ELIAS CICERO DE 

SOUZA [...] passo a fixa-la em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 

(dez) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em 

desfavor do acusado ELIAS CICERO DE SOUZA. [...] determino o 

SEMIABERTO como regime inicial [...]DO ACUSADO TONI SOUZA ALMEIDA 

[...] passo a fixa-la em [...]07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias 

de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em desfavor 

do acusado TONI SOUZA ALMEIDA. [...]determino o SEMIABERTO como 

regime inicial [...].Oportunamente, após o trânsito em julgado desta 

sentença, tome-se às seguintes providências:a) lancem-se os nomes dos 

réus ELIAS CICERO DE SOUZA e TONI SOUZA ALMEIDA no rol dos 

culpados; b) comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o 

Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação 

dos Réus; c) expeçam-se as guias de execução penal e proceda-se à 

unificação das penas com eventuais condenações dos réus ELIAS 

CICERO DE SOUZA e TONI SOUZA ALMEIDA;d) condeno ainda os réus ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais;e) da sentença, 

intimem-se o Ministério Público, a Defesa e os condenados, pessoalmente, 

indagando a eles sobre o desejo de recorrer o que será feito mediante 

termo, tudo a teor dos artigos 1.420 e 1.421 da CNGCGJ/MT;f) 

encaminhem os autos ao cartório distribuidor para que conste nos 

antecedentes criminais dos réus as penas impostas nesta sentença. 

Após, certificado o trânsito em julgado arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações legais.Às providências.Diamantino/MT, 27 de janeiro 

de 2020.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122696 Nr: 4419-75.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO IMPROCEDENTE A 

DENÚNCIA para ABSOLVER o acusado GIL LINDERBERG BARBOSA 

VALENTIN pela prática do crime descrito no artigo 129, §9º, do Código 

Penal (fato 01), artigo 147 do Código Penal (fato 02) e artigo 213 do Código 

Penal (fato 03), todos na forma do artigo 71 do Código Penal, com as 

implicações da Lei Federal nº 11.340/06.Às providências.Diamantino/MT, 

27 de janeiro de 2020.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119939 Nr: 3243-61.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 [...] DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE 

MENTALObserva-se dos autos que apesar da defesa argumentar à fl. 98 

que o denunciado é portador de retardos mentais (fala-se: distúrbio da 

atividade e da atenção e esquizofrenia herbefrênica), não consta nos 

autos quaisquer documentos aptos a comprovarem tal afirmativa. 

Destarte, não há mínimas informações nos autos que gerem razoáveis 

dúvida da higidez mental do acusado, conforme determina o artigo 149 do 

Código de Processo Penal.Isso posto, verifico a ausência de elementos 

aptos que cerceiem dúvidas quanto a higidez mental do 

denunciado.Portanto, em consonância ao parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido da defesa.II- DO DEPOIMENTO SEM DANOVerifico que no caso em 

apreço será necessária a realização de depoimento especial com a 

criança, possivelmente, vítima de crime contra dignidade sexual. [...]O 

procedimento será realizado por profissional especializado, o qual deverá 

atentar-se as disposições descritas no art. 12, da referida lei, e em 

especial, assegurará à criança ou ao adolescente a livre narrativa sobre a 

situação de violência, podendo o profissional especializado intervir quando 

necessário, utilizando técnicas que permitam a elucidação dos 

fatos.Assim, considerando o apresentado, determino:a) a realização da 

oitiva da criança na data de 16 de dezembro de 2020, às 16h30min, neste 

Fórum da Comarca de Diamantino/MT. b) intimem-se a vítima M. M. S. 

através de seu representante legal, para comparecerem no ato acima 

designado. c) intime-se a psicóloga deste juízo para que proceda a 

realização da oitiva da criança, na data designada.d) intime-se ainda a 

Psicóloga deste juízo para, antecipadamente, tomar conhecimento dos 

autos – devendo esta acompanhar e recepcionar a criança e seu 

representante legal em sua chegada ao Fórum.III- DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO[...].Designo o dia 16 de dezembro de 2020, 

às 16h30min, para audiência de instrução e julgamento. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101153 Nr: 2008-30.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Vanzela Graciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Paloma Busato - 

OAB:OAB/MT 11.775, Miro Agostinho das Neves - OAB:12818/MT

 Autos n. 2008-30.2015.811.0005

Código n. 101153

SENTENÇA

Vistos, etc.

Em decorrência do cumprimento das condições fixadas para a suspensão 

condicional do processo julgo extinta a punibilidade de RAFAEL VANZELA 

GRACIANO, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95.

Transitando em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, comunicando-se ao distribuidor do fórum da Comarca, 

arquivando-se os autos.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

Diamantino/MT, 27 de novembro de 2019.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

Vara Criminal

Edital

EDITAL N. 01/2020

O Excelentíssimo Senhor Doutor Raul Lara Leite, M.M. Juiz de Direito da 

Vara Criminal de Diamantino, no uso de suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO que não há Defensor Público Criminal atuante na Vara 

Criminal da Comarca de Diamantino/MT;

 CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de advogados ad hoc, 
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regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, para 

acompanhamento das ações penais, assistências em audiências criminais, 

quando necessário, para o acompanhamento de processos decorrentes 

da nomeação;

 CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de criação de um cadastro único 

de advogados habilitado a receber nomeação dativa perante a Vara 

Criminal da Comarca de Diamantino-MT;

 RESOLVE: Tornar Público a abertura de EDITAL para inscrição de 

advogados regularmente inscritos na OAB que queiram exercer atividade 

jurídica como defensor dativo na área criminal nos processos em tramite 

nesta Comarca, nas ações judiciais em que a parte demonstrar-se 

hipossuficiente, no período compreendido entre dia 30 de janeiro de 2020 

a 14 de fevereiro de 2020.

 O cadastramento dos interessados poderá ser encaminhado para o 

seguinte e-mail: neiva.almeida@tjmt.jus.br.

A fixação dos honorários será realizada em conformidade com o previsto 

na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, devendo o Estado suportar 

o pagamento aos Advogados nomeados, nos termos da legislação 

vigente.

 Findo prazo do presente edital, a lista dos advogados cadastrados ficará 

disponível na sede deste Juízo, em ordem alfabética, e a nomeação dos 

interessados será realizado em sistema de rodízio.

 Por fim, ficam ainda cientificados os eventuais interessados de que 

configurada a recusa sucessiva em três oportunidades consecutivas 

(incluída a hipótese de não atendimento do telefone celular/comercial), 

esta será tida por desistência a permanência na lista geral sem prejuízos 

do futuro novo cadastramento, ressalvada a avaliação da conveniência e 

oportunidade pelo Juiz da Vara Criminal, em face da justificativa a ser 

apresentada.

 Deverá a Vara Criminal, ainda, oportunamente, efetuar novos 

cadastramentos, ressalvada a permanência dos já inscritos, sendo a 

estes, resguardado o direito de permanecer na lista, independentemente e 

de novo cadastramento, salvo se formalizar seu pedido de exclusão.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro 

possa alegar desconhecimento, expediu-se o presente edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu 

______________Celma Maria C. Rodrigues, Gestora da Secretaria da 

Vara Criminal que digitei.

 Oficie-se o Presidente da OAB local para ampla divulgação.

 Diamantino/MT, 28 de janeiro de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 

* O Anexo I encontra-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexo I

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-46.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1000145-46.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:EDER PEREIRA 

DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDER PEREIRA DE ASSIS 

POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-31.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000146-31.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ODAIR JOSE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIZAEL DE SOUZA POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-31.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/03/2020 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC DANTAS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o requerente para manifestar sobre o prosseguimento do feito no 

prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000844-71.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE DOS SANTOS SALES (EXEQUENTE)

CARLOS CEZAR DOS SANTOS SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT23426/O (ADVOGADO(A))

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ALMEIDA MACIEL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000844-71.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: CARLOS CEZAR DOS SANTOS 

SALES, MARIANE DOS SANTOS SALES EXECUTADO: JAQUELINE 

ALMEIDA MACIEL Vistos, etc. Intime-se a parte executada para que 

apresente bens passíveis de penhora, em caso de existência, no prazo de 

05 dias (Art. 774, IV, CPC), sob pena de aplicação de multa por 

descumprimento. (Art. 774, parágrafo único, CPC). Sem prejuízo, 

determino a expedição de certidão de crédito, conforme Enunciado nº. 75 

do FONAJE, bem como a inclusão do nome da executada nos cadastros 

de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001060-32.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIEL DE AZEVEDO LANZARINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001060-32.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: ELIEL DE AZEVEDO LANZARINI 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que manifeste-se, no prazo de 05 dias, quanto ao 

comprovante de pagamento juntado aos autos. Cumpra-se. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000690-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA PATRICIA DE SANTANA (EXEQUENTE)

ERIVALDO MAGALHAES DE BRITO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000690-87.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: ERIVALDO MAGALHAES DE 

BRITO, KAROLINA PATRICIA DE SANTANA EXECUTADO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Considerando 

que o polo ativo da presente demanda é composto não somente pela 

autora KAROLINA PATRICIA DE SANTANA, mas também pelo requerente 

ERIVALDO MAGALHAES DE BRITO, e considerando que o pedido de id. 

27641346 pugna pela liberação integral dos valores depositados nos 

autos pela parte ré, somente na conta da requerente KAROLINA, 

comprove a DPE, no prazo de 05 dias, quanto a concordância do 

requerente Erivaldo, ou indique a conta deste para a liberação da sua 

cota-parte. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001845-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA MITSY DOS SANTOS PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ROSSO AFONSO OAB - SP195972 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001845-91.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ALBA MITSY DOS SANTOS 

PIMENTEL REQUERIDO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. 

Vistos. Tendo em vista a juntada de novos documentos pela parte 

requerente, notadamente os áudios de id. 27571658 e id. 27571659, e em 

atenção ao princípio do contraditório, intime-se a parte requerida por seu 

patrono, para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-17.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ADOLFO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000770-17.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LUCAS ADOLFO DA ROSA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. Aguarde-se 

eventual manifestação das partes executadas, até o decurso do prazo 

assinalado no despacho de id. 28205030. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FELIX DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL BARELLA OAB - MT25648/O (ADVOGADO(A))

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000340-02.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GELSON FELIX DA CUNHA 

REQUERIDO: DOUGLAS DE OLIVEIRA - EPP Vistos, etc. Considerando a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-09.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MARCOS RAMOS RUELA (REQUERENTE)

JOSE RAMOS DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

MARIA MADALENA RAMOS RUELA (REQUERENTE)

ALICE RAMOS BUENO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000874-09.2019.8.11.0005. REQUERENTE: APARECIDA RAMOS DA 

SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 
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valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-74.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR GONCALVES NETO (REQUERENTE)

L. D. C. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000320-74.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MOACIR GONCALVES NETO, 

L. D. C. T. REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., 

DECOLAR. COM LTDA. Vistos, etc. 1 – Intime-se a parte requerente 

pessoalmente, para que promova o cumprimento de julgado, no prazo de 

10 dias. 2 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 3 - Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-14.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000615-14.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ANTONIO MENDES LARA 

REQUERIDO: VIVO S/A Vistos, etc. Considerando a improcedência do 

pedido inicial, arquive-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-80.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WLLE TAYANE PADILHA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000727-80.2019.8.11.0005. REQUERENTE: WLLE TAYANE PADILHA 

PIRES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 dias, quanto ao comprovante 

de pagamento juntado aos autos. Cumpra-se. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-11.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA RODRIGUES COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000751-11.2019.8.11.0005. REQUERENTE: CRISTINA RODRIGUES 

COIMBRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE DE JESUS PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000766-14.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GEORGE DE JESUS PIMENTEL 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Determino a conversão da ação para cumprimento de 

sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as retificações no 

polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de 
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seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 

523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação 

nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 

dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte 

devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer 

embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, 

da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a parte 

devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote as 

providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-24.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITH DA SILVA SAMPAIO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LINEALDO DA SILVA SAMPAIO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000776-24.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: EDITH DA SILVA SAMPAIO, 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Defiro o pedido Ministerial de id. 

28047524 - Pág. 1. Intime-se o Município de Diamantino para que comprove 

o cumprimento da r. sentença, no prazo impreterível de 48h, bem como 

oficie-se o CREAS para que dê continuidade ao acompanhamento do caso 

pelo prazo de 06 meses, enviando relatórios mensais ao Juízo. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000859-40.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CHAVES PUCCI OAB - GO29343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000859-40.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTO 

PARAGUAI Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução opostos pelo 

Município de Alto Paraguai/MT, arguindo, em suma, o excesso na 

execução proposta por Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Ltda. 

Consta nos autos que o embargado ajuizou ação de execução em razão 

de título executivo extrajudicial, referente à venda de materiais de 

construção e diversos, adquiridos por meio do Pregão Presencial nº 

006/2018. Consigna ainda, que após regular credenciamento, adjudicação 

e assinatura do contrato, foram entregues as mercadorias ao embargante, 

totalizando o valor de R$ 2.410,70 (dois mil quatrocentos e dez reais e 

setenta centavos), referentes às Notas Fiscais nº 112.602, no valor 

originário de R$ 1.934,00 (mil novecentos e trinta e quatro reais) e nº 

112.603, no valor originário de 476,70 (quatrocentos e setenta e seis reais 

e setenta centavos). A embargante por sua vez, alega ter pagado o 

montante de R$ 1.832,00 (mil oitocentos e trinta e dois reais), referente à 

parte do débito de R$ 1.934,00 da NF nº 112.602, reconhecendo a dívida 

no valor total de R$ 578,70, sendo R$ 102,00 referente ao restante do 

débito da NF nº 112.602 e R$ 476,60 referente à NF nº 112.603. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, importante consignar que o valor originário 

de R$ 578,70 (quinhentos e setenta e oito reais e setenta centavos), foi 

reconhecido pela embargante, portanto é incontroverso nos autos. Pois 

bem. De análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o 

valor que a embargante alega ter pagado, inclusive juntando documentos 

comprobatórios, referem-se à outra Nota Fiscal, não discutida nos autos. 

Percebe-se pelo documento de id. 22734422 - Pág. 2, que a Nota de 

Autorização de Despesa – NAD, não corresponde ao NAD das duplicatas 

executadas, e que o simples empenho nos valores de R$ 102,00 e R$ 

476,70 (id. 22734422 - Pág. 3) não comprova o pagamento do montante 

alegado pela embargante, qual seja R$ 1.832,00, assim, não há o que se 

falar em excesso na execução, sendo o valor devido. Ante o exposto, 

REJEITO os embargos à execução opostos pelo Município de Alto 

Paraguai/MT, e declaro líquido, certo e exigível os títulos executivos de id. 

21142386 - Pág. 3 e id. 21142493 - Pág. 3. Após o trânsito em julgado, 

apresente o exequente o cálculo atualizado para expedição de RPV. P. I. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001359-09.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO LOPES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001359-09.2019.8.11.0005. REQUERENTE: CICERO LOPES SANTOS 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT, ESTADO DO MATO GROSSO, 

REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos, etc. 1 – Converto o julgamento em diligência para oitiva 

de testemunhas. 2 – Designo audiência de instrução para o dia 11 de 

março de 2020, às 13h30min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino/MT, data registrada no 

sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-46.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000145-46.2020.8.11.0005. AUTOR: EDER PEREIRA DE ASSIS REU: 
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BANCO PAN Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que é caso de deferimento em parte da 

tutela de urgência requerida. É que em análise aos autos, verifica-se que o 

extrato de consulta aos órgãos de proteção ao crédito juntado pela parte 

autora foi emitido no dia 22 de janeiro de 2020. Contudo, em consulta 

realizada nesta data, constata-se a inexistência da inscrição em comento 

nos órgão de proteção ao crédito, SPC e SERASA EXPERIAN, a indicar 

que a reclamada realizou a baixa, conforme se verifica do extrato que 

segue: Entretanto, é de se levar em considerando a alegação da parte 

autora de que foi vítima de suposta fraude, posto que sustenta que nunca 

teve relação jurídica com a reclamada, e que o endereço constante da 

fatura do mês de setembro/2019, emitida pela ré em nome, consta 

endereço para envio do cartão e recebimento de faturas no qual jamais 

residiu. É de se mencionar que é fato comum nos dias atuais a falsificação 

de documentos visando à solicitação de créditos, tudo colaborado com a 

atitude negligente da credora de conceder crédito sem a checagem 

adequada dos documentos do solicitante. Desta forma, embora a restrição 

objeto dos autos, ao que tudo indica, já foi excluída, é caso de deferimento 

do pedido de tutela no que se refere a abstenção pela ré de apontar 

outras faturas porventura existentes e vinculadas ao CPF do Requerente, 

nos órgãos de proteção ao crédito, até decisão judicial em contrário. O 

perigo da demora é evidente, pois o requerente corre o risco de sofrer 

nova restrição em seu crédito, muito provavelmente em razão de 

falsificação de seus documentos pessoais, o que lhe trará diversos 

prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome no 

SERASA, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de 

cobrança. Posto isso, DEFIRO em parte a tutela de urgência pleiteada pela 

parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em 

consequência, determino: 1 - Seja notificada a requerida para que se 

abstenha de apontar nos órgãos de proteção ao crédito outras faturas por 

ventura existentes e vinculadas ao CPF do Requerente, até decisão 

judicial em contrário, sob pena de multa diária pelo não cumprimento no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que 

faço com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de Defesa do 

Consumidor. 2 - Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. 3 – DEFIRO ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - 

Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte requerida para os 

atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça 

à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita 

até 05 (cinco) dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 5 - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 6 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002031-17.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON LUIZ SANTANA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002031-17.2019.8.11.0005. REQUERENTE: GILSON LUIZ SANTANA DA 

PAIXAO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. O 

autor sustenta que desconhece a negativação e não solicitou a 

contratação do serviço junto à ré, no entanto, foi inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito, de modo que pugna pela declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais. Por sua vez a requerida, em 

defesa, suscitou preliminares, e no mérito pugnou pela improcedência da 

ação. Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de comprovante de 

residência válido vez que há declaração de residência feita pela parte 

autora, bem como o comprovante de endereço declinado na peça inicial 

não foram elididos por qualquer prova pela ré, assim, não evidenciada 

qualquer irregularidade, resta afastada a referida preliminar. Rejeito 

também, a preliminar de indevida concessão de gratuidade da justiça, 

primeiro porque basta a declaração de hipossuficiência para a concessão, 

devendo a reclamada afastar a presunção da referida declaração de 

forma a demonstrar que a parte goza da possibilidade de arcar com as 

custas judiciárias, o que não foi feito, e segundo porque nesta fase 

sequer há condenação em custas, taxas e honorários advocatícios, 

conforme comando do art. 54, da Lei 9.099/95. Quanto à ausência de 

pretensão resistida, a preliminar não merece acolhimento, uma vez que a 

tentativa de resolução administrativa, embora recomendável, não é 

condição para o ajuizamento de ação e, ainda, pelo disposto no art. 5º. 

inciso XXXV, da CF, que prevê o princípio inafastabilidade da tutela 

jurisdicional, razão pela qual afasto a preliminar arguida. Por fim, rejeito a 

preliminar de incompetência deste juízo por necessidade de perícia, eis 

que os elementos de prova coligidos aos autos são suficientes para 

proferir uma decisão segura sobre a causa. Afastadas as preliminares, 

passo à análise meritória. Pois bem. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome do autor em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte 

reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida através 

da juntada de áudio/gravação da ligação entre o call center da requerida e 

o autor. No áudio resta evidente que o autor manifestou seu desejo em 

contratar os serviços da requerida, tanto o é que informou seus dados 

pessoais (CPF, RG, data de nascimento, nome da mãe) à atendente, o que 

caracteriza a contratação do débito. Além disso, a requerida ainda juntou 

telas de seu sistema interno, no qual consta o pagamento de algumas 

faturas, além de juntar o relatório de chamadas originadas/recebidas que 

comprova a utilização da linha telefônica, tornando legítima a negativação 

em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, verifico que o autor 

teve a oportunidade de demonstrar a quitação dos débitos ou eventual 

cancelamento do plano em impugnação, situações que não foram 

evidenciadas. Nesta senda, tendo a requerida comprovado a existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome do autor foi 

devida. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por fim, 

não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação do autor, de forma 

que improcedente o pedido inicial e, por outro lado, de rigor procedente do 

pedido contraposto quanto às faturas não adimplidas no valor de R$ 92,17 

( noventa e dois reais e dezessete centavos). Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela 
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encontra-se no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de 

suas obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade 

dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Desta forma, 

verifica-se que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de 

má-fé. Isto porque, o autor procurou o Poder Judiciário e apresentou 

versão absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que 

“desconhece dessa negativação aqui debatida [...] o Autor não solicitou a 

contratação do serviço ou produto, que ocasionou a presente e indevida 

cobrança”, agindo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar 

o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto 

para condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 

92,17, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, 

condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no 

equivalente a 10% do valor da causa a ser revertido em favor da 

reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem 

como condeno ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos 

do art. 85, §2°, CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da 

parte autora para fins recursais. Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000258-34.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS OAB - MT24509/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000258-34.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: ANTONIO MARCOS DE SOUZA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-80.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001115-80.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MAURO LUIS TIMIDATI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório conforme autoriza os termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Decido. Primeiramente, considerando que mesmo devidamente intimado 

para comparecer à audiência de conciliação a parte Requerida não 

compareceu, decreto a sua revelia. Contudo, considerando que a 

Requerida trata-se de ente público deixo de aplicar o seu efeito material 

com base no artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil (AgRg no 

REsp 1170170/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado 

em 01/10/2013, DJe 09/10/2013). O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Sem delongas, trata-se 

de ação anulatória de débitos referentes ao lançamento de IPVA proposta 

por Mauro Luís Timidati em face do Estado de Mato Grosso, todos 

devidamente qualificados nos autos. A parte autora informa que era 

proprietário do veículo FIATJUNOPICK UP 1.3, ano de fabricação: 1988, 

modelo: 1988, categoria, particular, cor: branca, placa: 

JYS4164/Diamantino — MT, chassi n°: 9BD146000.18029343, combustível: 

álcool,Cod. Renavatn: 125786930, quando realizou a venda do referido 

veículo, no ano de 2006. Em razão disso, argumenta os débitos referentes 

ao IPVA foram lançados após a tradição do veículo, e pugna pelo 

cancelamento/anulação dos débitos referentes as certidões de dívida 

ativa nº 20191309798, nº 2018921041 e nº 201735450 em seu nome. Pois 

bem. No mérito a ação é procedente. Isto porque, resta incontroverso nos 

autos que o veículo FIATJUNOPICK UP 1.3 foi transferido para José Carlos 

Rodrigues Pereira no ano de 2006, inclusive tal discussão passou pelo 

crivo do judiciário, conforme documentos de id. 22184409 - Pág. 1/119. 

Além disso, observa-se que os lançamentos dos débitos referentes ao 

IPVA ocorreram após a tradição do veículo, mais precisamente a partir do 

ano de 2012, id. 22184410 - Pág. 1 e id. 22184412 - Pág. 1. No ponto, 

convém mencionar que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo 

automotor, ou seja, a obrigação nasce quando o sujeito adquire a 

propriedade e cessa quando o direito de propriedade sobre o móvel se 

extingue, a exemplo do que ocorre com quando ocorre a tradição do bem. 

Quanto a tradição, o artigo 1.267 do Código Civil dispõe: Art. 1.267. A 

propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes 

da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o 

transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede 

ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de 

terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião 

do negócio jurídico. Assim, considerando que os débitos foram lançados 

após a tradição do veículo, o autor não é responsável pelos débitos 

tributários. Além disso, verifica-se que o órgão de transito foi comunicado 

da venda do veículo, bem como compelido a realizar a transferência da 

propriedade, o que apenas refuta a necessidade de 

cancelamento/anulação dos débitos. Nesse sentido, vejamos julgado: 

RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VEÍCULO 

PENHORADO E RECOLHIDO. COBRANÇA DE IPVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. O IPVA tem como fato gerador a 

propriedade do veículo automotor e não o seu registro no órgão 

competente. Sendo assim, a simples tradição em> do bem, na medida em 

que transfere a posse e o domínio (art. 1.267 do CC), desde que 

cabalmente comprovada, é suficiente para desonerar o antigo proprietário 

do pagamento do imposto. No caso dos autos, restou satisfatoriamente 

comprovado que o autor deixou de ser possuidor do veículo em 

04/06/2012, quando da remoção do veículo penhorado, não devendo, pois, 

ser responsabilizado pelo pagamento do imposto após esse período. 

Impositiva, portanto, a manutenção a sentença por seus próprios 

fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO 

INOMINADO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008417826, Terceira 

Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José 
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Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 24-10-2019) Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido inicial e declaro inexistentes os débitos 

representados pelas certidões de dívida ativa nº. 20191309798, nº. 

2018921041 e nº. 201735450 lançados em nome do autor, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito. Sem 

prejuízo, oficie-se o requerido para que realize a baixa de eventuais 

protestos existentes em nome do autor referentes as certidões de dívida 

ativa discutidas nos autos. Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 

da Lei 12.153/2009. Sem custas e honorários advocatícios, nessa fase 

processual, conforme prevê o artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

P. I. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000892-30.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARIA DE SOUZA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000892-30.2019.8.11.0005. REQUERENTE: KATIA MARIA DE SOUZA 

QUEIROZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensada a apresentação 

de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. A autora sustenta que não contratou serviços com a ré, no 

entanto, foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

inexigível, de modo que pugna pela declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Por sua vez a requerida, em defesa, 

suscitou preliminares, e no mérito pugnou pela improcedência da ação. 

Inicialmente, a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova 

não merece acolhimento, uma vez que no presente caso resta claro a 

relação consumerista entre as partes, bem como a hipossuficiência 

técnica do requerente e a possibilidade da reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, razão pela qual afasto a preliminar suscitada. 

Rejeito, também, a preliminar de ausência de documento indispensável 

para a propositura da ação, haja vista que embora a parte autora não 

tenha juntado aos autos comprovante de endereço em seu nome, foi 

determinada a constatação do endereço pelo Oficial de Justiça, que 

consignou em certidão a constatação do endereço da requerente. 

Afastadas as preliminares, passo à análise meritória. Pois bem. O caso é 

de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida, demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Denota-se que a ré se limitou a juntar como meio de prova 

apenas prints do sistema interno, sem qualquer outro elemento a 

corroborar a existência do débito inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, tais como relatórios de uso, contrato, dentre outras provas 

possíveis. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa ré. 

Além disso, vislumbra-se que embora o nome e CPF da autora constem no 

sistema interno da requerida, o endereço é totalmente divergente, e 

reconhecer a contratação do serviço somente pelas telas sistêmicas 

implicaria na facilitação da ocorrência de fraudes, uma vez que tais dados 

são de fácil acesso nos dias atuais. Assim, diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados ao contrato inscrito nos 

órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo (não-contratação). 

Partindo desse contexto, observo que a negativação do nome da 

reclamante foi indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na 

conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado pelo reclamante. Além disso, não é demais enfatizar 

que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer à inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia 

da parte reclamada. Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 10.000,00, de acordo com a fundamentação delineada. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC 

para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos no valor de 

R$ 181,01 (cento e oitenta e um reais e um centavo); e, b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, 

a contar do evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), 

e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do 

STJ). Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-86.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001328-86.2019.8.11.0005. REQUERENTE: SERGIO ROBERTO NUNES 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM, TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza os termos do artigo 

38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por 

danos morais proposta por Sérgio Roberto Nunes em face de Oi Móvel 

S/A, argumentando em suma que está sendo cobrado por valores que não 

foram contratados, razão pela qual requer a devolução dos valores pagos 

a mais, bem como indenização por dano moral. A requerida, por sua vez, 

argumenta que a cobrança dos valores é decorrente dos serviços 

contratados pela parte autora, requerendo, assim, a improcedência do 

pedido inicial. Pois bem. Compete ao autor apresentar fatos constitutivos 
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de seu direito (art. 373, I, CPC) e à Requerida a apresentação de fatos 

impeditivo, extintivos e modificativos do direito do autor (art. 373, II, CPC). 

Pois bem. No mérito, a ação é improcedente. A parte autora sustenta que 

contratou serviços de TV, telefonia e internet junto a ré pelo valor mensal 

fixo de R$ 140,00 (centos e quarenta reais), e que está sendo cobrada 

por valores que excedem em muito o valor inicial contratado. Para 

comprovar suas alegações, junta alguns comprovantes de pagamento que 

oscilam de valor, sendo o pagamento mínimo de R$ 19,99 e o valor máximo 

R$ 219,57 (id. 23709205 - Pág. 1, 23709205 - Pág. 2, id. 23709205 - Pág. 

3). Além disso, sustenta que os serviços estão bloqueados em razão do 

não pagamento das faturas do mês de julho e agosto. Apesar da parte 

autora instruir o processo com comprovantes de pagamentos, não trouxe 

qualquer outro documento hábil a comprovar que o valor está sendo 

cobrado em excesso, fato que poderia ser demonstrado através das 

faturas anteriores que não foram juntadas nos autos. Ademais, o autor 

não comprovou que os serviços estão suspensos, o que também poderia 

ter feito. Além disso, a própria parte autora confessa que a suposta 

suspensão ocorreu em razão de inadimplência, já que não concorda com 

os valores cobrados. Assim, considerando que a parte autora não 

demonstrou, minimamente, que os valores cobrados não condizem com o 

que fora contratado, a suspensão dos serviços foi legítima, pois realizada 

em exercício regular de direito (art. 188, I, CC). Não obstante, convém 

destacar que a inversão do ônus da prova não acontece de forma 

automática por se tratar de relação de consumo, pois a hipossuficiência 

deve ser em relação à capacidade de produzir a prova e não de forma 

impositiva em prol do consumidor, devendo o autor instruir seu pedido com 

elementos mínimos e que viabilizem a aferição dos fatos narrados. No 

caso concreto, o autor não desincumbiu de tal ônus. Assim, considerando 

a ausência de fatos mínimos constitutivos do direito do autor (Art. 373, I, 

CPC), a improcedência do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido, 

vejamos julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA POR 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INSCRIÇÃO REGULAR. 

SENTENÇA MANTIDA. Ônus probatório. Prova mínima. O fato de a relação 

ser de consumo não inverte de forma automática o ônus da prova, tendo 

em vista que a hipossuficiência deve ser em relação à capacidade de 

produzir a prova e não de forma impositiva em prol do consumidor, 

devendo este instruir seu pedido com elementos mínimos e que viabilizem 

a aferição dos fatos narrados. Caso. Hipótese em que a parte autora não 

obteve êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, não havendo provas de que a 

inscrição negativa do nome do autor por parte da ré tenha sido indevida. 

Assim, inexistindo demonstração mínima a autorizar o acolhimento dos 

pedidos, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se 

impõe. NEGO PROVIMENTO AO APELO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Apelação Cível, Nº 70083222513, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 21-01-2020) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C 

LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – DINÂMICA DOS FATOS NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA CULPA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – 

INTELIGÊNCIA ART. 373, I, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR NÃO 

CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, 

cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se 

desincumbiu. (N.U 0014453-74.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios de acordo com o artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-66.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS MORAES DE SOUSA CALIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001976-66.2019.8.11.0005. REQUERENTE: JARBAS MORAES DE SOUSA 

CALIL REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O reclamante 

sustenta, em síntese, que teve seu nome negativado em decorrência de 

débito que desconhece, alegando ainda que não recebeu nenhuma 

notificação quanto à inscrição, de maneira que pugna por indenização por 

danos morais, bem como a declaração de inexigibilidade do débito. No 

entanto, em consulta ao PJE verifica-se que o reclamante ajuizou ação 

pleiteando indenização por danos morais em razão de inserção irregular 

no cadastro de inadimplentes da mesma dívida apontada no presente feito, 

conforme se depreende nos autos de número 1000888-27.2018 que 

tramita nesta mesma comarca, encontrando-se em fase recursal. Diante 

disso, resta demonstrado a existência de dois processos versando sobre 

as mesmas partes, contratos e débitos, restando configurada a 

deslealdade processual do reclamante ao propor deliberadamente outra 

ação sobre o mesmo fato. Evidentemente, a conduta do reclamante 

encontra-se eivada de má-fé, promovendo de maneira desleal e maliciosa 

com objetivo de enganar o julgador. Isso porque, o reclamante busca 

decisão judicial visando à mesma pretensão em processos diferentes, 

visando obter enriquecimento ilícito, de forma que deve ser condenado por 

litigância de má-fé conforme previsão do artigo 80 do Código de Processo 

Civil. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES 

IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. 

Verificada a litispendência de ações, impõe-se a extinção da segunda 

demanda. 2. Incorre nas penas da litigância de má-fé a parte que procede 

de modo temerário e ajuíza duas demandas com a mesma pretensão. 3. 

Recurso conhecido. Sentença desconstituída.” (TJ/DF - ACJ: 

20140610099745 DF 0009974-86.2014.8.07.0006, Relator: Edi Maria 

Coutinho Bizzi, Data de Julgamento: 27/01/2015, Terceira Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 

02/02/2015) (grifei). A apresentação duas lides idênticas em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo reclamante ao 

buscar o judiciário para solucionar conflito de interesses que já está 

sendo discutido em outro processo com a finalidade de induzir o julgador a 

erro constitui litigância de má-fé. Portanto, a presente reclamação espelha 

tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a tentativa de 

manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização 

indevida. Posto isso, RECONHEÇO a litispendência e JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 

485, inciso V, do Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO o reclamante 

ao pagamento de: - custas, bem como honorários advocatícios (artigo 55 

da Lei n. 9.099/95) que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O valor dos honorários foi 

fixado levando-se em conta o zelo do profissional responsável pelo zelo, 

natureza e importância da causa; - pena de litigância de má-fé no 

equivalente a 5% do valor da causa a ser revertido em favor da 

reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil. P. I. 

Cumpra-se. Diamantino/MT data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-44.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO LUIZ DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA STHEFANI ZEILINGER OAB - MT21692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001777-44.2019.8.11.0005. REQUERENTE: CARLINDO LUIZ DA GUIA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais. 

Em análise aos autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada para 

a Comarca de Rosário Oeste/MT, bem como o endereço da parte autora 

fica no mesmo município, conforme consta dos dados descritos na petição 

inicial e do comprovante de endereço. Por outro lado, o endereço indicado 

da parte requerida é de São Paulo/SP. O artigo 4º da Lei nº. 9099/95 é 

claro ao estabelecer que para as causas previstas na Lei dos Juizados 

Especiais, é competente o Juizado do foro: I – do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II – do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do 

domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de 

dano de qualquer natureza. Parágrafo único: em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. No 

caso dos autos bem se observa que a reclamação não obedeceu a esse 

critério territorial, sendo manifesta a incompetência deste juízo. Sobre o 

tema, o Enunciado 89 do FONAJE: “A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis” (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Posto isso, reconheço a incompetência 

territorial deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, e 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Após, o trânsito em julgado da presente sentença, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001975-81.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS MORAES DE SOUSA CALIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001975-81.2019.8.11.0005. REQUERENTE: JARBAS MORAES DE SOUSA 

CALIL REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O reclamante 

sustenta, em síntese, que teve seu nome negativado em decorrência de 

débito o qual alega desconhecer, sustentando ainda, que não recebeu 

nenhuma notificação quanto à inscrição, assim, pugna por indenização por 

danos morais, bem como pela declaração de inexigibilidade do débito. 

Entretanto, em consulta ao PJE, verifica-se que o reclamante ajuizou ação 

pleiteando indenização por danos morais em razão de inserção irregular 

no cadastro de inadimplentes da mesma divida apontada no presente feito, 

conforme se depreende nos autos de número 1000887-42.2018, que 

tramita nesta mesma comarca, havendo, inclusive, julgamento de mérito 

que transitou em julgado, conforme certidão de id. 28495509 - Pág. 1. 

Assim, considerando o disposto nos artigos 502 e 503, caput, do Código 

de Processo Civil, a decisão proferida naqueles autos possui força de lei, 

denominando-se coisa julgada material, sendo imperiosa a extinção sem 

resolução de mérito do presente feito. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EMBARGOS DE TERCEIRO 

ANTERIORMENTE AJUIZADO – COISA JULGADA RECONHECIDA DE 

OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. Nos termos dos artigos 502 e 

503, ambos do CPC, entende-se por coisa julgada material a característica 

de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito não mais 

sujeita a recurso, a qual passa a ter força de lei, nos limites da questão 

principal decidida. Considerando que a matéria debatida nestes embargos 

de terceiro já foi apreciada nos embargos de terceiro nº 

0008098-57.2011.8.12.0008, operam sobre a presente ação os efeitos da 

coisa julgada material. Processo extinto. Apelo prejudicado. (TJ-MS APL: 

0805260-98.2017.8.12.0008, Relator Des. Marco André Nogueira Hanson, 

Data de Julgamento: 06/04/2019, 2ª Câmara Cível) (grifei). TRIBUTÁRIO. 

COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. Havendo identidade de partes, pedido e causa de pedir, e 

havendo o trânsito em julgado em ação anterior, é de ser mantida a 

sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, face ao 

reconhecimento de existência de coisa julgada. (TRF-4 – AC: 

5004541-92.2018.4.04.7119, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS 

LABARRÈRE, Data de julgamento: 02/10/2019) (grifo nosso). 

Evidentemente, a conduta do reclamante encontra-se eivada de má-fé, 

promovendo de maneira desleal e maliciosa múltiplas ações com as 

mesmas partes e causa de pedir, com objetivo de enganar o julgador, 

visando obter enriquecimento ilícito, de forma que deve ser condenado por 

litigância de má-fé conforme previsão do artigo 80 do Código de Processo 

Civil. Nesse sentido: LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COISA JULGADA. 

Considerando que o reclamante ajuizou nova demanda com a mesma 

pretensão, em que pese à formação da coisa julgada que tornou tal fato 

incontroverso, nos presentes autos, e considerando que o autor mantém 

sua infundada irresignação, tendo até mesmo oposto embargos de 

declaração, considero que restou caracterizada a litigância de má-fé, haja 

vista a intenção de alterar a verdade dos fatos, interpondo, ainda, 

recursos manifestamente protelatórios (art. 80, do CPC). (TRF-1 – RO: 

0010120-03.2015.5.01.0462, Relator: CELIO JUACABA CAVALCANTE, 

Data de Julgamento: 19/10/2016, Décima Turma) (grifei). A quebra do 

dever processual pelo reclamante ao buscar o judiciário para solucionar 

conflito de interesses que já foi discutido, com a finalidade de induzir o 

julgador a erro, constitui clara litigância de má-fé. Assim, a presente 

reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Posto isso, RECONHEÇO a coisa julgada e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Ainda, 

CONDENO o reclamante ao pagamento de: - custas, bem como honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei n. 9.099/95) que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O valor 

dos honorários foi fixado levando-se em conta o zelo do profissional 

responsável pelo zelo, natureza e importância da causa; - pena de 

litigância de má-fé no equivalente a 5% do valor da causa a ser revertido 

em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de 

Processo Civil. P. I. Cumpra-se. Diamantino/MT data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001901-27.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA TABORDA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT23426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIES TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001901-27.2019.8.11.0005. REQUERENTE: TATIANA TABORDA DOS 

SANTOS SOUZA REQUERIDO: ARIES TRANSPORTES LTDA - ME Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza os termos do artigo 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 
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de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais proposta por Tatiana Taborda dos Santos 

Souza em face de Aries Transportes Ltda, qualificados nos autos. Narra a 

parte autora que comprou duas passagens da empresa ré com origem: 

Entrada de Vera/MT e destino final: Posto Gil/MT, com data de embarque 

no dia 23.07.2019 e horário de saída às 09h00min. Informa que chegou ao 

local de embarque com antecedência de 50min e ficou aguardando o 

ônibus que não passou na hora programada. Argumenta que o ônibus 

chegou ao local de embarque apenas às 14h35min, ficando a autora, 

juntamente com sua filha de apenas dois anos de idade, esperando sem 

qualquer assistência da requerida, durante 5h30min. Assim, informa que a 

má prestação dos serviços ofertados pela requerida lhe causou inúmeros 

transtornos, razão pela qual pugna pela respectiva reparação. A 

requerida, por sua vez, argumenta que a autora embarcou no ônibus, e 

que o atraso ocorreu em razão das intempéries do trajeto, a exemplo do 

embarque e desembarque de passageiros, condições da estrada, fatos 

que são corriqueiros no dia a dia, não havendo o que se falar em 

condenação por danos morais. Pois bem. Inicialmente, verifica-se que se 

trata de relação consumerista (art. 2º e 3º do CDC), devendo ser aplicado 

o Código de Defesa do Consumidor ao caso e, consequentemente, a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora ante sua 

hipossuficiência técnica diante da ré, a teor do disposto no artigo 6º do 

Codex. Ademais, compete a parte autora apresentar fatos constitutivos de 

seu direito (art. 373, I, CPC) e à Requerida a apresentação de fatos 

impeditivo, extintivos e modificativos do direito do autor (art. 373, II, CPC). 

Pois bem. No mérito a ação é procedente. A parte autora juntou aos autos 

as passagens constando local de embarque como sendo: ENTRADA DE 

VERA e destino: POSTO GIL, com saída prevista para as 09h00min do dia 

23.07.2019, conforme documentos de id. 25194943 - Pág. 1. Além disso, 

instruiu o processo com áudios, vídeos, conversas de whatsapp e nota 

fiscal, documentos que demonstram que de fato a requerida não passou 

no horário agendado. Inclusive, os vídeos juntados na inicial foram 

gravados pelos passageiros às 13h30min, ou seja, quatro horas após o 

horário combinado para o embarque. No ponto, é importante registrar que 

as informações prestadas pelos próprios passageiros, inclusive pela 

autora nos vídeos, vão de encontro às alegações da requerida, que 

informa na contestação que 07 passageiros embarcaram no local. De fato, 

eram sete pessoas que estavam esperando o ônibus que não passou no 

horário agendado. Ademais, a autora gravou o exato momento em que o 

ônibus chegou ao local de embarque, exatamente às 14h35min, ou seja, 

05h00 após o horário agendado. Somado a isso, vislumbra-se pela nota 

fiscal de id. 25194941 - Pág. 1, que a autora comprou o seu almoço com 

seus próprios recursos, às 12h11min, no dia 23.07.2019, o que refuta a 

afirmação de que o ônibus da requerida atrasou e que a requerida não 

prestou qualquer assistência para a autora e sua filha. Também, é 

possível visualizar na gravação que as crianças, inclusive a filha da 

autora, de apenas dois anos, estavam visivelmente agitadas, o que por si 

só, causa desconfortos que ultrapassam o senso de razoabilidade. Não 

bastasse isso, observa-se pelos prints das conversas de Whatsapp da 

autora com seus familiares, que houve a tentativa de resolver o imbróglio 

junto à requerida, entretanto, em vão. Portanto, a autora demonstrou os 

fatos constitutivos de seu direito, conforme orienta o artigo 373, inciso I do 

Código de Processo Civil. A requerida, por outro lado, não demonstrou que 

o atraso do veículo tenha ocorrido por caso fortuito ou força maior (art. 

393, CC), ou que prestou assistência a autora e aos demais passageiros, 

ou que ao menos compensou os passageiros pelos transtornos 

experimentados em decorrência do atraso, ou seja, não apresentou 

qualquer fato extintivo, suspensivo ou modificativo do direito da autora, a 

teor do que determina ao artigo 373, inciso II do CPC. Portanto, é evidente 

que houve má prestação do serviço pela parte requerida, o que causou 

violação aos direitos de personalidade da autora (art. 5º, inciso X, CF), e, 

de acordo com o que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, a responsabilidade da requerida in casu é objetiva, devendo, 

portanto, ser responsabilizada pelos danos causados. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE TRÊS HORAS 

PARA O EMBARQUE NA ORIGEM QUE FEZ COM QUE A AUTORA 

PERDESSE A CONEXÃO NA RODOVIÁRIA DE SÃO PAULO PARA 

RETORNAR A PASSO FUNDO. FALTA DE ASSISTÊNCIA. DANOS 

MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER 

DE INDENIZAR FRENTE À FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais, na qual alega o autor que, 

adquiriu 04 bilhetes da empresa de ônibus para o trecho de Santa Inês/MA 

para São Paulo/SP, no dia 05/12/2017, às 13h20min. No dia do embarque o 

coletivo atrasou 03 (três) horas para iniciar a viagem e, por problemas 

mecânicos apresentados no trajeto, gerou um atraso de 07 (sete) horas, 

ocasionando a perda da conexão do ônibus que embarcaria às 19 

(dezenove) horas de São Paulo para Passo Fundo. Mencionou que ficou 

na rodoviária sem nenhuma assistência, até o dia seguinte, com as 

crianças dormindo no chão (fls. 27/30). Cuida-se de falha na prestação de 

serviço de transporte terrestre. Presente, na hipótese, o dever de 

indenizar, uma vez que evidente o abalo moral ocasionado pelo atraso e, 

principalmente, pela falta de assistência material por parte da ré. Mantido o 

quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto adequado 

aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos. 

Danos materiais, no valor de R$ 296,50 (duzentos e noventa e seis reais e 

cinqüenta centavos) comprovados. RECURSO DESPROVIDO(Recurso 

Cível, Nº 71008583734, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 25-09-2019). 

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. TRANSPORTE. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Diante do atraso do 

ônibus para o embarque dos passageiros para viagem e da posterior pane 

durante o trajeto, os autores chegaram ao seu destino mais de 07 horas 

após o previsto. Danos materiais de acordo com a prova dos autos. Dano 

moral in re ipsa. Quantum majorado. Denunciação da lide improcedente. 

Ausência de cobertura. APELAÇÃO IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO 

PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 70078605920, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas 

Barcellos, Julgado em: 08-05-2019) Desta forma, verificada a existência 

da obrigação de indenização pela empresa requerida, passo agora a 

analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, considerando a capacidade econômica da empresa ré e 

considerando, ainda, a condição financeira da autora, tenho como sensata 

e justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Ante ao exposto, julgo procedente o pedido da autora e condeno a 

Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento 

conforme orientação da Súmula 362 do STJ. Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nessa fase 

processual, a teor do art. 54, Lei 9.099/95. Transcorrido o prazo recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000590-69.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

HOZANA MACHADO MENDES (AUTOR(A))

CLAITON JOSE PEREIRA LOPES (AUTOR(A))

ERLITA GOMES DE ARRUDA (AUTOR(A))

ANA ROSE BORGES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

EUNICE MORAES DA COSTA (AUTOR(A))

CARLOS FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

ELTON MORAES SILVA (AUTOR(A))

GREICE MIRIAM DA CRUZ MORAES (AUTOR(A))

EUDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ALTAIR JOSE DA COSTA (AUTOR(A))

GENUINO DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

EDEVALDO ALVES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000590-69.2017.8.11.0005. AUTOR(A): ALTAIR JOSE DA COSTA, ANA 

ROSE BORGES DO NASCIMENTO, CARLOS FERREIRA MENDES, CLEIDE 

MARIA DOS SANTOS, CLAITON JOSE PEREIRA LOPES, EDEVALDO 

ALVES TEIXEIRA, ELTON MORAES SILVA, ERLITA GOMES DE ARRUDA, 

EUDA PEREIRA DA SILVA, EUNICE MORAES DA COSTA, GENUINO DE 

ALMEIDA SANTOS, GREICE MIRIAM DA CRUZ MORAES, HOZANA 

MACHADO MENDES REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório conforme os termos do artigo 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a 

teor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a 

análise das alegações e dos documentos carreados é suficiente para 

resolução das questões fáticas. Trata-se de ação de cobrança para 

reposição de subsídios proposta em desfavor do Município de Diamantino - 

MT. Os autores são servidores do quadro do Município de Diamantino e 

postulam pela incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Em sede de contestação, o Reclamado apresentou prejudicial de 

mérito de prescrição quinquenal e, no mérito, pugnou pela improcedência 

do pedido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no 

Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. A Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: 

SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No caso dos autos, o 

Município de Diamantino, com a publicação da Lei Complementar nº 

011/2011 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos, dos 

profissionais da educação básica) efetivou a reestruturação, tendo a 

presente ação sido proposta após mais de cinco anos da vigência da 

referida lei. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei que 

reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição. Além disso, além da lei complementar 02/2002 que 

estruturou a carreira dos profissionais de educação básica do Município 

de Diamantino, indicando a existência de várias leis de reestruturação da 

carreira após a implementação da URV, houve também a reestruturação 

da carreira dos demais servidores Municipais através da Lei Municipal nº. 

521/2003 após a implementação. Diante do exposto, RECONHEÇO 

existência da prejudicial de mérito suscitada pelo Reclamado para 

DECLARAR a prescrição da pretensão inicial e EXTINGUIR o processo, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de 

fixar custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, 

consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. P.R.I e 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001419-79.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001419-79.2019.8.11.0005. REQUERENTE: DIEGO FERNANDES DE ASSIS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova, 

pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Sustenta a 

parte reclamante, em resumo, que há anos possui contrato de telefonia 

móvel junto a ré, que atualmente é na modalidade de plano pós-pago, cuja 

qual contempla ligações ilimitadas, 8 gigas de internet móvel, além de 

mensagens de texto ilimitadas. Narra que notou um aumento no valor 

mensal das faturas, contudo, que por não constar alteração na página 

inicial da fatura quanto aos serviços cobrados, não realizou reclamação 

junto a ré, entretanto, que é recém-casado, e foi surpreendido quando sua 

esposa descobriu que na sua linha havia a contratação de 03 pacotes de 

dados: GAMES FUN (jogos), PRIME TUBE (vídeos) e HardCore TUBE - HD 

TUBE (vídeos adultos e eróticos), e que este último foi o motivo de toda a 

discussão e briga entre o casal. Alega que entrou em contato com a 

demandada, realizando inúmeras ligações onde fora, em vão, lhe 

prometido a imediata regularização da situação, mas que a ré manteve 

indevidamente, por determinado período, os débitos na sua fatura. 

Sustenta que sofreu danos de ordem moral, posto que a requerida 

realizou descontos indevidos, decorrentes de serviços nunca 

contratados, que geraram uma série de desentendimentos no seio familiar 

do autor, que é um obreiro da Igreja Assembleia de Deus, recém-casado, 

que se esforça para ser exemplo daqueles que o cercam, e que quase 

viveu um divórcio por conta da atitude da requerida, pugnando, assim, pela 

respectiva reparação, bem como a devolução em dobro dos valores 

pagos pelos serviços não contratados. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questão preliminar, e alega, em resumo, que nunca cobrou os serviços 

indevidamente da parte Autora, não havendo ocorrência de defeito na 

prestação de seus serviços, posto que os serviços impugnados pelos 

autor fazem parte do plano promocional/oferta conjunta, que o autor 

posssui, e que a disponibilização desse serviço não acarretou nenhum 

acréscimo irregular ao valor final na fatura do cliente, se constituindo 

como parte integral e indisponível do pacote promocional Vivo Controle 

Digital, não podendo deste ser desvinculado. Assim, sustenta que inexiste 

qualquer ilicitude na prestação e desmembramento nas faturas, de tais 

serviços, haja vista que compõem, inequivocamente, o valor final da 

mencionada promoção, pugnando pela improcedência da ação e 

condenação do autor em litigância de má-fé. Inicialmente, a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova não merece acolhimento, 

uma vez que no presente caso resta claro a relação consumerista entre 

as partes, bem como a hipossuficiência técnica do requerente e a 

possibilidade da reclamada comprovar a origem do débito em discussão, 

razão pela qual afasto a preliminar suscitada. Passo a julgar o mérito. É 

caso de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte reclamada 

comprovar a contratação pelo autor dos serviços em questão, 

incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de distribuição 

do ônus probatório, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Da análise dos autos, observa-se que o autor comprovou a cobrança dos 

serviços denominados GAMES FUN, PRIME TUBE e HardCore TUBE - HD 

TUBE, nas faturas correspondentes aos períodos de 07/2019 e 08/2019. 

Por outro lado, a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, 

não tendo comprovado a contratação dos referidos serviços pela parte 

autora. Em sua contestação, a ré alega que referidos serviços fazem 

parte do plano promocional contratado pelo autor, não podendo deste ser 
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desvinculado, e que o mesmo não acarretou nenhum acréscimo irregular 

ao valor final na fatura do cliente. Entretanto, o autor juntou aos autos 

diversos SMS enviados pela operadora Ré, informando ao Autor que ele 

havia assinado os 03 aplicativos de celular, GAMES FUN, PRIME TUBE e 

HardCore TUBE - HD TUBE, bem como SMS informando quando a 

assinatura era renovada semanalmente. Assim, muito embora a ré alegue 

que os serviços faziam parte do plano contratado pelo autor, não se 

desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja comprovar que no ato da 

contratação de seu plano de telefonia o autor foi cientificado de que o 

plano por ele contratado incluía os referidos serviços, posto que o autor 

alega que os mesmos foram inclusos em suas faturas após determinado 

tempo. As provas dos autos indicam que houve uma assinatura para a 

ativação de tais serviços, entretanto, a ré não comprou que a assinatura 

foi requerida pelo autor, sendo certo ainda que a parte autora juntou 

diversos protocolos de ligações realizadas junto a ré para solução do 

impasse, que sequer foram impugnados pela reclamada, além de ter 

realizado uma reclamação eletrônica junto a ANATEL, buscando a solução 

administrativa do conflito. Diante disso, entendo cabível a repetição do 

indébito, pois em que pese o consumidor tenha tido acesso ao serviço, 

este não foi por ele solicitado, sendo disponibilizado e cobrado de maneira 

unilateral pela empresa ré. Assim, não é razoável que o consumidor arque 

com cobranças às quais não deu causa, por serviço que foi inserido em 

sua fatura sem sua anuência ou solicitação. Nesse sentido: ¿APELAÇÃO 

CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA 

DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. Versa a hipótese ação de reparação 

de danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela, em que 

pretende a parte autora o restabelecimento dos serviços, com a 

declaração de inexigibilidade das faturas vencidas e vincendas referentes 

ao período em que a linha restou inoperante e não emissão de faturas até 

o restabelecimento, salvo serviço de recarga dos celulares, assim como a 

devolução em dobro dos valores relativos aos serviços Suporte Acess 

Remoto Serv. Dig 4002-0888 e Antivírus + Backup + Educa, não 

contratados. Pretende, ainda, a compensação por danos morais que alega 

ter sofrido. O autor comprova a cobrança dos serviços não contratados, 

nos meses de abril e maio de 2014, não tendo a ré demonstrado, nos 

autos, a contratação dos mesmos. Sentença recorrida que não merece 

retoque, eis que reconheceu o direito do autor à devolução, em dobro, dos 

valores cobrados indevidamente relativos aos meses de abril e maio de 

2014, tal qual a prova acostada aos autos. Desprovimento do recurso.¿ 

(TJ-RJ - APL: 00306715020148190021, Relator: Des(a). MARIA INÊS DA 

PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 29/05/2019, VIGÉSIMA CÂMARA 

CÍVEL) Desta forma, a restituição deve ser nos moldes do art. 42, 

parágrafo único, do Código Consumerista, ou seja, na forma dobrada, vez 

que caracterizada a cobrança indevida prevista no referido dispositivo 

legal. Considerando a comprovação nos autos, através das faturas 

juntadas pelo autor, de que a cobrança pelos serviços em questão 

correspondem ao valor de R$ 126,26 (cento e vinte e seis reais e vinte e 

seis centavos), deverá a requerida restituir em dobro, portanto, a quantia 

mencionada em favor da parte autora. Ainda, é certo que no caso dos 

autos há violação que justifica a imposição de condenação pelo dano 

extrapatrimonial. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de cobrança indevida decorrente de 

negócio jurídico não comprovado, há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovado o desconto ilegítimo, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Além do mais, o autor comprovou 

que em razão da inclusão indevida do serviço HardCore TUBE - HD TUBE, 

de conteúdo erótico, em seu plano de telefonia, suportou diversos 

problemas em sua vida conjugal e ministerial, posto ter demonstrado que é 

recém-casado, bem como sua qualidade de obreiro da Igreja Assembleia 

de Deus, que como se sabe, possui dogmas, costumes e doutrinas que 

devem ser, com muita diligência, observado por seus membros. 

Inequívoca, portanto, a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Diante desse 

quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela 

deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma 

que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 6.000,00, pela fundamentação acima delineada, e 

pelo fato de que inadmissível a cobrança de serviço não contratado. Ante 

o exposto, RATIFICO a tutela deferida nos autos, e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte reclamante para: - CONDENAR a reclamada ao pagamento 

da quantia de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais, 

fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 

STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença. - CONDENAR a reclamada a restituir quantia de R$ 252,52 em 

favor da parte autora, com correção pelo INPC desde o desembolso e 

juros de mora de 1% ao mês, desde citação. Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o 

prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002040-76.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MARTINS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002040-76.2019.8.11.0005. REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE MARTINS 

DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Dispensado o relatório 

a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

É caso de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até pela regra ordinária de distribuição do ônus probatório, 

competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A parte requerente 

ingressou com a presente ação argumentando, em síntese, que em 30 de 

agosto de 2019 a empresa requerida entrou em contato, via telefone, lhe 

informando que havia uma fatura de cartão de crédito em seu nome em 

atraso. Alega que não possui nenhum vínculo com o Banco Pan, posto que 

nunca abriu conta, muito menos fez requerimento ou desbloqueio de 

qualquer cartão de crédito na agência bancária da empresa requerida, e 

que surpreso com a notícia entrou em contato com a central de 

atendimento do Banco requerido, sendo confirmado a existência de uma 

fatura em atraso em seu nome, com data de vencimento dia 12/08/2019, 

no valor de R$ 2.314,19. Sustenta, assim, falha na prestação dos serviços 

da requerida, posto que fora cobrado indevidamente, referente a um 

débito que inexiste, o que lhe causou constrangimento, além da 

insegurança de ficar à mercê da empresa requerida em inserir a qualquer 

momento seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pugnando, ao 

final, pela declaração de inexistência do débito, condenação da ré ao 

pagamento da repetição do indébito no valor de R$ 4.628,38, e danos 

morais. Em contrapartida, a empresa requerida admite a existência de 

fraude, aduzindo que “tão logo o banco PAN constatou a fraude, ainda 

que também sofrendo com prejuízos oriundos da relação fraudulenta, o 
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banco absorveu TODOS os pesares, isto pois o saldo existente em nome 

da parte autora fora zerado, não havendo cobranças em seu nome. 

Sustenta, assim, que inexiste conduta ilícita por parte do réu, e, 

consequentemente, inexistência do dever de indenizar, argumentando, 

como excludente de responsabilidade civil, culpa exclusiva de terceiro. No 

presente caso, a fraude só foi possível por atuação culposa da parte 

requerida que agiu com negligência ao permitir compra por terceiro em 

nome da parte autora, evidentemente, sem consultar documentos e dados 

pessoais, lesando direitos da parte autora. É procedimento das empresas 

de varejo a completa checagem de documentos no momento da compra, 

em geral tirando fotos de documentos e do próprio comprador, o que não 

ocorreu no presente caso, gerando prejuízo ao consumidor. A excludente 

apresentada pela empresa requerida não a isenta da responsabilidade 

civil, pois, o prejuízo só ocorreu por sua atuação culposa (venda sem a 

conferência de documentos pessoais), devendo suportar os danos 

advindos de seu ato negligente. Sendo, portanto, sua responsabilidade 

objetiva (arts. 14 e 22 do CDC). Logo, não tendo a parte requerida 

comprovado a contratação dos serviços pela parte reclamada, 

evidencia-se nos autos que a cobrança foi indevida, fazendo jus, 

portanto, ao pleito de declaração de inexistência do débito. Contudo, com 

relação aos danos morais pleiteados entendo que o fato relatado, por si 

só, não gera o dever de indenizar, não passando de mero dissabor 

cotidiano. Isto porque, inexistem provas de abalo a imagem ou psique da 

Autora, excepcionais, que possam gerar o dever de indenizar. Verifica-se 

que não houve a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, além do fato da reclamada ter noticiado que tão logo constatada a 

ocorrência de fraude praticada por terceiro, retirou todo o saldo existente 

em nome da parte autora, não havendo cobranças em seu nome. 

Ademais, não há como impor condenação em danos morais com pura 

finalidade punitiva, isso porque os danos morais têm cunho 

compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos 

morais. Da mesma forma, resta improcedente o pedido de devolução em 

dobro do valor cobrado, haja vista que embora a parte Autora tenha 

recebido referida fatura, não comprovou que realizou o pagamento da 

mesma. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

da parte autora, somente para declarar a inexigibilidade do débito objeto da 

ação. Julgo improcedente o pedido de danos morais e o pedido de 

repetição de indébito. Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006220-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ROSA PINHEIRO ALVES FELIPE OAB - GO40943 

(ADVOGADO(A))

THAIS INACIA DE CASTRO OAB - GO21397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. D. S. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE NILTO ROSA ALVES OAB - MT22110/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 23/04/2020 às 15h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 28 de janeiro de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007234-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 23/04/2020 às 15h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 28 de janeiro de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007246-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 23/04/2020 às 16h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 28 de janeiro de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007241-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. P. (AUTOR(A))

L. A. P. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. G. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 23/04/2020 às 16h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 28 de janeiro de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 
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Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 150717 Nr: 4722-61.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DUWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO OSMAR DUWE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que as certidões negativas municipal (fls. 59/60), federal 

(fls. 79/83) e estadual – SEFAZ (fls. 92), estão colacionadas ao processo, 

mas restando pendente a juntada da certidão negativa estadual emitida 

pela PGE, intime-se para que a inventariante junte-a, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Por fim, considerando a informação às fls. 08 no sentido de que o de cujos 

deixou uma dívida de R$17.788,14 (dezessete mil, setecentos e oitenta e 

oito reais e quatorze centavos), a fim de encerrar o presente feito, 

designo audiência de conciliação para o dia 04/06/2020 às 17h30min, 

devendo comparecer tão somente a inventariante, vez que todos os 

herdeiros cederam seus direitos hereditários.

Friso que a certidão negativa estadual emitida pela PGE deverá estar 

juntada aos autos antes da realização da audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138965 Nr: 9661-21.2014.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON BANDEIRA EICKHOFF, MARIANA BANDEIRA 

EICKHOFF, FÁTIMA GLACIR BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON EICKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A, MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que atualmente todos os herdeiros são maiores e capazes, 

sendo possível a conversão do presente feito em arrolamento sumário 

através de partilha amigável entre as partes, designo o dia 04/06/2020 às 

16h30min para realização de audiência de conciliação.

 Intimem-se TODOS.

Consigno que deverão estar colacionados aos autos todas as certidões 

negativas tributárias (municipal; estadual – PGE e SEFAZ; e federal) antes 

da realização da solenidade. Para tanto, intime-se a inventariante para 

cumprimento da providência.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 73252 Nr: 5576-31.2010.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY APARECIDA RESENDE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADELMO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, PAULO DE 

MORAIS ALMEIDA JR - OAB:13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A fim de possibilitar uma resolução da demanda, notadamente porque 

atualmente todos os herdeiros são maiores e capazes, sendo plenamente 

possível a conversão do presente feito em arrolamento sumário, designo 

audiência de conciliação para o dia 04/06/2020 às 15h45min.

 Intimem-se a inventariante Shirley e a herdeira Ana Flávia.

Ciência a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124767 Nr: 7340-47.2013.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DA SILVA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA ISABEL PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CARRETO - OAB:MT 

18.929-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Procedo neste ato à busca de endereço de Natália Paulino Coelho, 

qualificada às fls. 38.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 04/06/2020 às 

15h00min.

Determino que a secretaria cumpra integralmente esta determinação, ainda 

que compareçam apenas dois herdeiros, acasião em que poderá ser 

indagado a eles o endereço atual da Natália.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 72626 Nr: 4948-42.2010.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUFIA MAZUR ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da manifestação de fls. 108/109, intime-se a inventariante para 

constituir advogado, no prazo de 15 dias.

Sem prejuízo, considerando que o presente tramita desde 2010 (há 10 

anos), a fim de se possibilitar a solução desta demanda, com o desenrolar 

de eventuais entraves pendentes, designo audiência de conciliação para o 

dia 04/06/2020 às 14h15min.

Intimem-se a inventariante Sufia e os herdeiros Patricia e Rafael.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 36737 Nr: 4655-48.2005.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EW, IND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WILMAR CALASANS DA SILVA - OAB:6410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Vistos etc.

Procedo neste ato com a juntada da certidão de débitos tributários da PGE 

em nome do de cujus, vez que trata de simples providência a ser obtida 

junto ao site através de busca.

Para solução da demanda, que permanece paralisada em razão do debito 

tributário, designo audiência de conciliação para o dia 04/06/2020 às 

13h30min.

 Intime-se o Dr. José Ravanello e cientifique-se a inventariante através do 

e-mail e telefone de fls. 127 para comparecimento.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 132029 Nr: 4423-21.2014.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELE DE FATIMA SPENGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FREITAS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO HUMBERTO PRADO - 

OAB:7357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A fim de tentar uma solução pacífica da demanda, ajustando com a parte o 

desenrolar de eventuais entraves processuais, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/05/2020 às 14h15min.

Intimem-se TODOS, devendo estar colacionado aos autos as certidões 

negativas tributárias atualizadas (Municipal; Estadual – PGE e SEFAZ e 

Federal) antes da realização da solenidade. Para tanto, intime-se a 

inventariante para tal providência.

Ciência ao MP, vez que há herdeiro menor de idade.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 28681 Nr: 1019-11.2004.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da manifestação ministerial, designo o dia 21/05/2020 às 13h30min 

para oitiva do inventariante.

Friso que, caso não mais haja valores a receber, ratificando-se o 

entendimento do MP no sentido de que “a parte reservada ao adolescente 

provavelmente foi destinada ao dispêndio de sua subsistência e 

educação” este processo será extinto.

Cumpra-se.

Ciência ao MP, vez que há herdeiro menor de idade.

Intimem-se a inventariante pessoalmente para comparecimento.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138729 Nr: 9502-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF, JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM, AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR GALENO COSTA - 

OAB:45518, MARCIA OSTAPENKO - OAB:OAB/PR 60300, VILMAR 

CAMARGO OLENIK - OAB:61671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR GALENO COSTA 

- OAB:45518, MARCIA OSTAPENKO - OAB:OAB/PR 60300, VILMAR 

CAMARGO OLENIK - OAB:61671

 Vistos etc.

A fim de ser tentada a solução pacífica desta demanda, a qual tramita 

desde 2014, designo audiência de conciliação para o dia 14/05/2020 às 

17h30min.

 Intimem-se TODOS, inclusive o credor dos autos nº 146223, para 

comparecimento.

Ciência ao MP, vez que há herdeiros menores de idade.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 128180 Nr: 1117-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILSON DE SOUSA BARROS, LADY MAIKELLYN 

BARROS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA SANTANA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a partilha, ao que consta, será em partes ideais (50% 

ao viúvo meeiro e 50% à herdeira menor Lady), e levando-se em conta 

que todas as certidões negativas tributárias estão colacionadas ao feito 

(fls. 93,45,53 e 67), a fim de encerrar o presente, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/05/2020 às 15h45min.

Diante do pleito ministerial de fls. 92, determino que se proceda à avaliação 

do bem imóvel, devendo o laudo avaliatório estar colacionado aos autos 

antes da audiência.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137796 Nr: 8878-29.2014.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO CARLOS DE ARAUJO, MAXWELL CARLOS DE 

ARAÚJO, ANDRESIA TELIS MARTINS LOPES, MAX CARLOS DE ARAUJO, 

MATHEUS EDUARDO LOPES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIARA DIAS PINTO - OAB: 

23588/O, Renan Pinto - OAB:OAB-MT 19.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o herdeiro Max Carlos está 

devidamente representado às fls. 109, conforme instrumento procuratório.

No tocante aos demais herdeiros verifico que os advogados que os 

representavam renunciaram às fls. 97, solicitando a este juízo que 

procedesse à intimação dos mesmos por edital, porque não os localizaram 

nos endereços.

Assim, por cautela, procedo à busca de endereço dos herdeiros Magno, 
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Maxwell e Matheus, junto aos órgãos conveniados com o E. TJMT. 

(extratos em anexo).

Sem prejuízo, a fim de solucionar a presente demanda, designo audiência 

de conciliação para o dia 14/05/2020 às 15h00min.

Intime-se o herdeiro Max e seu advogado, bem como os demais herdeiros 

nos endereços das buscas.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139557 Nr: 10002-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE GIL LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VAZ DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante dos débitos informados na certidão Estadual em anexo no âmbito da 

PGE, a fim de encerrar o presente feito – o qual, diga-se de passagem, 

tramita desde 2014, designo audiência de conciliação para o dia 

14/05/2020 às 13h30min.

Friso que caso os débitos junto às Fazendas estejam integralmente 

quitados poderá a partilha ser homologada em audiência nos moldes 

apresentados às fls. 108/110.

Outrossim, caso seja necessário, poderá ser expedido alvará para 

liberação de valores para quitação das dívidas junto à PGE, sendo que tal 

questão poderá ser deliberada em audiência.

Intimem-se TODOS.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 143246 Nr: 1285-12.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VKP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ LIMA COSTA - 

OAB:MS 17433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de exoneração de alimentos proposta por Marcos 

Roberto Peixoto em face de Vanessa Karoline Peixoto, na qual alega que a 

ré já atingiu a maioridade e concluiu seu curso superior, devendo em 

razão disso, ser exonerado do dever de pagar alimentos.

A inicial foi recebida às fls. 26/29, sendo indeferido o pedido liminar.

A ré apresentou contestação às fls. 65/68, concordando com o pedido de 

exoneração, esposando, contudo, o abandono afetivo de seu genitor.

Embora intimada, o autor não impugnou a contestação no prazo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante do reconhecimento do pedido do autor pela parte ré, no qual 

confessa que já concluiu seu curso superior, sendo maior de idade, 

plenamente capaz, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação 

para exonerar o autor da obrigação alimentar em relação a ré Vanessa 

Karoline Peixoto.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito.

Certificado o trânsito em julgado, expedidos todos os documentos 

necessários, arquive-se.

Sem custas, diante da gratuidade da justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15698 Nr: 1087-63.2001.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DA LUZ DIAS PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIBURCIO ALBERTO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, EDESIO 

SOARES ARAUJO JUNIOR - OAB:MT 6.824, PHILIPE CASARIN PEIXOTO 

- OAB:22273/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO o presnete feito, com a 

finalidade de intimar o advogado da invetariante, para retirar o Alvará, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 109668 Nr: 8841-07.2011.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO, ERNESTO 

RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Vistos. Ante o exposto, homologo o acordo entabulado entre o 

inventariante e o credor José Ravanello, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, extinguindo-se, assim os autos de Código n.º 109668. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Concedo ao inventariante o prazo de 15 dias para apresentação do 

comprovante de quitação da dívida do credor Vilmar Amadeu Soldera, bem 

como para comprovar a quitação do débito de fls. 78 e se manifestar 

sobre os débitos fiscais de f. 167/168 e 194/195 e trabalhistas (f. 18 e 24 

dos autos 69623).

Defiro a juntada dos documentos apresentados pelo inventariante em 

audiência constando o rol atualizado de dívidas, com os valores 

atualizados dos débitos e respectivos credores.

Quanto ao pedido realizado nesta solenidade para alienação do imóvel 

urbano para quitação de dívidas intimem-se os demais herdeiros, através 

de seus advogados devidamente constituídos, e pessoalmente aqueles 

que se encontram desassistidos de representação processual nos autos, 

para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

Para análise sobre o pedido de alienação postulado nesta audiência, 

determino seja juntado aos autos concordância das herdeiras e a 

matrícula do imóvel livre de ônus, no prazo de 30 (trinta) dias.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 02/04/2020, às 

14h00min. intimem-se os herdeiros, consignando que na eventualidade de 

não comparecimento ao ato designado deverão manifestar-se sobre o 

pedido de alienação do imóvel urbano nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO PAMPADO

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001684-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUBSMAR ALVES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NATIELE MARIANO CHAVES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001684-82.2019.8.11.0037.s 

AUTOR(A): RUBSMAR ALVES CARDOSO REU: NATIELE MARIANO 

CHAVES Vistos etc. Considerando que as partes não chegaram a um 

acordo na sessão de mediação, bem como que a requerida não 

apresentou contestação no prazo legal, decreto sua revelia, a qual não 

produzirá seus efeitos diante do direito indisponível em debate. Dando 

prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 15/10/2020 às 17h00min. Intimem-se as partes com as advertências 

cabíveis. Fixo o prazo de dez dias para as partes especificarem as 

provas que pretendem produzir. Diante das sugestões da equipe técnica e 

da data designada para a audiência, antes de analisar o pedido liminar de 

guarda compartilhada, determino que os agentes de infância e juventude, 

qualificados como mediadores e pacificadores, realizem as advertências e 

orientações necessárias, mediante juntada de relatório no prazo de 20 

dias sobre o que entenderem relevante. Após, conclusos para análise da 

liminar. Intimem-se. Dê-se ciência. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

28/01/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000194-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONIE CARLOS NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000194-25.2019.8.11.0037.s 

REQUERENTE: RONIE CARLOS NUNES REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos 

etc. Intime-se pessoalmente a parte autora para informar o eventual 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito, nos termos da decisão retro, por meio da Defensoria Pública, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 28/01/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007558-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMOLEZI MOSSINI LOCACAO DE CONTAINER LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007558-48.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CERVEJARIA PETROPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA RÉU: CAMOLEZI MOSSINI LOCACAO DE 

CONTAINER LTDA - ME Vistos etc. Havendo prova escrita sem eficácia de 

título executivo, defiro a expedição de mandado de pagamento, 

concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, se cumprir o 

mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas processuais 

(CPC, art.701, §1º). Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, 

observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença 

(CPC, art.701, §2º). Independentemente de prévia segurança do juízo, o 

réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 07 de janeiro de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001961-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEGRETI & SLAPAK LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MARIA DOS SANTOS COSTA OAB - MT26882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PAIVA (REU)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a certidão juntada no Id 

24539592.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000768-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR PIANA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, para citação Edgar Carvalho 

Pereira e Fernando Piana Pereira.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007312-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STOLLER DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRADE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

EDSON APARECIDO ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005848-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STOLLER DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002460-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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LEONARDO VIEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001911-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VARGAS TETERYCZ DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Tendo em vista a proposta de acordo 

apresentada no Id. 28420145, intimo a parte requerida para manifestação. 

Prazo: 15 dias. PRIMAVERA DO LESTE, 28 de janeiro de 2020. ESIO 

MARTINS DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005724-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARCELO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA DA SILVA MIRANDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005724-78.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): ANDERSON MARCELO ROSA RÉU: BRUNA DA SILVA 

MIRANDA Tendo em vista a informação contida no aviso de recebido 

juntado retro, redesigna a audiência de conciliação para o dia 27 de 

novembro de 2019, às 16h 40min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 24 de 

setembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001062-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA para apresentar resposta a 

CONTESTAÇÃO c/c RECONVENÇÃO , no prazo de 15 dias (art. 343, § 1º, 

do CPC).

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006844-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

CLAUDIA RIBEIRO (REQUERENTE)

SOLANGE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1006844-88.2019.8.11.0037 - PJE Ação de Suprimento de Registro Civil 

Requerentes: Solange Ribeiro, João Batista Ribeiro e Cláudia Ribeiro Vistos 

etc. Os autores relatam que são filhos de Tereza Andrade Silva, porém 

foram registrados somente em nome do genitor Lauro Ribeiro, motivo pelo 

qual postulam pela inclusão do nome materno no registro. Todavia, inexiste 

anuência da Sra. Tereza Andrade Silva ao pedido de suprimento de 

registro civil, fato que torna a ação contenciosa. Além disso, há pedido em 

nome dos terceiros Marciel Ferreira Silva, Mayara Ferreira Silva e Maysa 

Ferreira Silva, sem a inclusão na ação e consequente apresentação de 

instrumento de mandato, com violação ao disposto no artigo 18 do Código 

de Processo Civil. Não se pode olvidar, por fim, que caso haja anuência 

materna, o reconhecimento pode ser feito extrajudicialmente, por escritura 

pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório, nos moldes do 

artigo 1.609, II, do Código Civil. Diante disso, intime-se a parte autora para 

esclarecer se há ou não concordância da genitora e, em caso positivo, 

sobre a ausência de interesse processual, em 15 (quinze) dias. Expirado 

o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de 

novembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001562-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001562-69.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. Remetam-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

designação de audiência de conciliação ou mediação, conforme a 

hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada 

a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344). Nos moldes do 

artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação 

ou mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 
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dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 28 de março de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 219326 Nr: 327-47.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO SILVA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA, ROBERTO 

CARLOS CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA 

SILVA - OAB:111810/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO Isso posto, pronuncio a prescrição das cártulas 

executadas, com fundamento nos artigos 33 c/c artigo 59, ambos da Lei 

nº 7.357/85, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da ação de 

embargos nº 110-96.2017.811.0037 (219359).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 07 de janeiro de 2020.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46371 Nr: 1907-72.2007.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO JOSE GIARETTA - 

OAB:18358, CARLOS NATAL GIARETTA - OAB:MT 5899-A, PAULO 

JOSÉ GIARETTA - OAB:16.965/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIO CESAR 

CREMA, para devolução dos autos nº 1907-72.2007.811.0037, Protocolo 

46371, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136518 Nr: 7958-55.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DOMINGUES BARBUIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE GUIDO GAERTNER, GUIDO 

GAERTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação e demais atos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12088 Nr: 862-77.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALERIANO DE OLIVEIRA, IVONE NUNES 

BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE LIMA BASTOS, JANETE 

TEREZINHA DE ÁVILA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA DA 

SILVA - OAB:5685/MT, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Certifico que nesta data o advogado da parte requerida fica INTIMADO 

para apresentar nos autos a notificação da revogação dos poderes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138997 Nr: 9676-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK - ESPÓLIO, PAULO JORGE 

CARDOSO CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROMAGNOLI, ADRIANA TIRONI 

ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PATRICIA PINESSO - 

OAB:MS 9.523, CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:46.256/PR, FABIANE 

TAGLIARI - OAB:PR 64.033, FERNANDA TAGLIARI - OAB:14776-A/MS, 

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - OAB:MT/ 18.515, SERGIO LUIZ 

BALBINOT - OAB:42352/PR

 Processo nº 9676-87.2014.811.0037 (Código 138997)

Impugnação ao Valor da Causa

Impugnante: Paulo Jorge Cardoso Chedick

Impugnados: Wilson Romagnoli e Adriana Tironi Romagnoli

Vistos etc.

Trata-se de impugnação ao valor da causa formulada por Paulo Jorge 

Cardoso Chedick, em relação aos autos da ação de Embargos de Terceiro 

autuada sob o nº 8664-38.2014.811.0037 (Código 137487).

Regularmente intimada, a parte impugnada suscitou a intempestividade do 

incidente. Instada a manifestar-se, a parte impugnante sustentou a 

tempestividade da impugnação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

O embargado/impugnante foi efetivamente citado, nos moldes do artigo 

1.050, §3º, do CPC/1973, via DJE nº 9409, disponibilizado em 29/10/2014 e 

publicado em 30/10/2014, havendo, inclusive, registro de carga rápida ao 

mandatário legal em 04/11/2014.

O equívoco cartorário, notadamente quanto a repetição indevida do ato, 

não tem a eficácia de reabrir o prazo para oferecimento do incidente, o 

qual somente foi protocolado em 14/11/2014, quando já expirado o prazo 

para resposta.

Destarte, ante a intempestividade, REJEITO LIMINARMENTE a impugnação 

ao valor da causa.

Efetuadas as intimações pertinentes e certificado o transcurso do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 27 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137487 Nr: 8664-38.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROMAGNOLI, ADRIANA TIRONI ROMAGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAUFICK MIGUEL CHEDICK - ESPÓLIO, PAULO 

JORGE CARDOSO CHEDICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PATRICIA PINESSO - 

OAB:MS 9.523, CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:46.256/PR, FABIANE 

TAGLIARI - OAB:PR 64.033, FERNANDA TAGLIARI - OAB:14776-A/MS, 

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - OAB:MT/ 18.515, SERGIO LUIZ 
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BALBINOT - OAB:42352/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 )Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às 

alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de 

praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção, a teor do 

disposto no artigo 349 do Código de Processo Civil.Por tal motivo, 

intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias.Expirado o 

prazo, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 27 de 

janeiro de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44408 Nr: 6653-17.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT

 Certifico que nesta data o advogado do EXECUTADO fica INTIMADO para 

efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa nos termos 

do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69197 Nr: 1505-83.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. R. PINHEIROS, JOSEFA ARLINDA RIBEIRO 

PINHEIROS, ISAIR PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora, avaliação e intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16580 Nr: 1755-34.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL HANSEN DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2.360-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:MT 7.102-B

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102791 Nr: 2099-63.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:MT/9.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT

 Certifico que nesta data o advogado do EXECUTADO fica INTIMADO para 

que efetue o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144622 Nr: 1861-05.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 Certifico que nesta data o advogado do EXECUTADO fica INTIMADO para 

que efetue o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144623 Nr: 1862-87.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 Certifico que nesta data o advogado do EXECUTADO fica INTIMADO para 

que efetue o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil/2015.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 162029 Nr: 1265-84.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:MT 5614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, RALPH MELLES STICCA - OAB:SP 

236.471

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Traslade-se cópia desta sentença aos autos em apenso.Condeno a 

parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$2.000,00 (dois mil 

reais).Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 04 de novembro de 2019.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 18898 Nr: 774-68.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCOL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABIOLA PASINI - OAB:MT 5.033, LUCIANA SERAFIM 

DA S. OLIVEIRA - OAB:4961/MT, SÉLIA BORGES DE MORAIS - 

OAB:10.226/MT, VASCO RIBEIRO G. DE MEDEIROS - OAB:3665-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:6.923-B-MT, JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK - 

OAB:11.474/MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Vistos.

Indefiro a petição retro, tendo em vista que não encontra-se disponível a 

busca de bens através do sistema INFOJUD referente ao período de 2019, 

conforme tela juntada aos autos.

Sem prejuízo, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 120409 Nr: 2892-31.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA BRIDI GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIPAR - FERTILIZANTES DO MATO 

GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171, CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - OAB:38952

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícias pela parte requerente, 

que fixo em 10% do valor causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 

611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA 

para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de 

janeiro de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114725 Nr: 5236-19.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY BRAGA ANTON - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA 

- OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre a coorespondência 

devolvida de fl. 161, requerendo o que entender de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114450 Nr: 4893-23.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA LTDA EPP 

(PROINFO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159753 Nr: 291-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 138998 Nr: 9677-72.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, MARILEI SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO - ESPOLIO, ALESSANDRO DE 

SOUZA POLATO, Ivone de Souza Polato, BRUNA CRISTINA DE SOUZA 

POLATO, SIDNEI POLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO MARIO DE FREITAS 

LOPES - OAB:MS 2679

 .Destarte, não há qualquer omissão no ato decisório. O que pode haver, 

quando muito, é a discordância da embargante com o posicionamento 

adotado na decisão. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isso posto, rejeito os 

embargos de declaração opostos.DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 

PARTE EXECUTADAHá efetiva omissão no ato decisório em relação ao 

arbitramento dos honorários advocatícios.Com efeito, consoante a 

jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, são devidos 

honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do 

acolhimento de exceção de pré-executividade (AgInt no AREsp 

1486071/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).Portanto, acolhida a exceção de 

pré-executividade e verificada efetiva omissão, acolho os embargos de 

declaração para suprir a omissão e acresço ao ato decisório: “Condeno a 

parte exequente/excepta ao pagamento de honorários advocatícios, 

fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido com a 

decisão”.Intime-se. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 27 de janeiro de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito em substituição legal

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226620 Nr: 3031-70.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS GONÇALVES, CLAUDEMIR FRANZONI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON JOSÉ VIAN, EDUARDO ALVES DE 

ANDRADE, ALAÍDES THOMÉ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Montanher Brescovici - 

OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, JOSE PEDROSA NETO - OAB:9.405-E, 

OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 3031-70.2019.811.0037, Protocolo 

226620, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227281 Nr: 3355-60.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANERI FRANCISCO ANDREATTO, DORACI FAVARIN 

ANDREATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON JOSÉ VIAN, EDUARDO ALVES DE 

ANDRADE, ALAÍDES THOMÉ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:MT 19412, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 3355-60.2019.811.0037, Protocolo 

227281, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153059 Nr: 5837-20.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL POLITOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40.147 OAB/DF, CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA - OAB:OAB/DF 

12.151, CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JÚNIOR - OAB:13.034, 

Fabio rivelli - OAB:OAB/MT 19.023, LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - 

OAB:13666/MT, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - OAB:12142, 

MAUREN LAZZARETTI AGUIAR - OAB:MT. 6.968

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRE LUIZ 

BOMFIM, para devolução dos autos nº 5837-20.2015.811.0037, Protocolo 

153059, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145043 Nr: 2071-56.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANDRI LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72384 Nr: 4699-91.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUIZ CHIARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367/OAB/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 65082 Nr: 4819-71.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Conejo - OAB:MT 

13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044

 Vistos.

Defiro o pedido retro, considerando que é possível a penhora de cotas 

pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida particular, pois responde 

o devedor com todos os seus bens presentes e futuros, conforme 

previsão legal do artigo 789 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, cita-se jurisprudência:

 APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS 

DE TERCEIRO. PENHORA DE COTAS DE SOCIEDADE COOPERATIVA. 

POSSIBILIDADE. A intransferibilidade e a inacessibilidade das cotas do 

capital a terceiros estranhos à sociedade, previstos no 1.094, IV, do CC e 

o art. 4º, inciso IV da Lei nº 5.764/71, não impõe óbice à penhora dos 

valores. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Outrossim, verifica-se que 

a parte embargada é integrante da cooperativa, não podendo ser 

considerada terceira estranha à sociedade. Deste modo, é possível a 

penhora de cotas do capital social pertencentes ao sócio da cooperativa 

por dívida particular, uma vez que este, com fulcro no art. 789 do NCPC, 

responde com todos os seus bens presentes e futuros. Por fim, não 

prospera a alegação de que o valor bloqueado era usado como garantia 

para eventuais pendências junto a Cooperativa, visto que não restou 

comprovado pelo embargante, ônus que lhe cabia. Sentença mantida. 

Honorários mantidos, pois é vedado a este Tribunal ultrapassar os limites 

estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do NCPC. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70073598526, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 14/03/2018). (TJ-RS - AC: 70073598526 RS, Relator: Glênio 

José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 14/03/2018, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/03/2018)

Expeça-se ofício a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO (SICREDI), para que proceda ao 

bloqueio de valores referentes à cota capital em nome do executado, 

conforme requerido às fls. 171/177.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, impugnar a penhora.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Sem prejuízo, considerando que o objetivo da tutela da execução é 

garantir a efetividade da obrigação imposta ao devedor, com a localização 

do devedor e/ou bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 866 do 

Código de Processo Civil, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou 

faturamento de empresa, limitada a percentual que não comprometa o 

desenvolvimento regular de suas atividades, desde que não haja outros 

bens penhoráveis ou, havendo outros bens, eles sejam de difícil alienação 

ou insuficientes para satisfazer o crédito executado.

Logo, a penhora sobre parte da renda da empresa proporcionará uma 

harmonia à execução, na medida em que preserva o direito do exequente 

ao recebimento de seu crédito da forma mais célere e eficiente possível, já 

que a penhora recai sobre dinheiro, bem como preserva o direito do 

devedor de não ser excessivamente onerado, possibilitando-lhe a 

continuidade de sua atividade empresarial.

Em análise ao pedido de fls. 153/166, verifica-se que não houve a 

localização de bens passíveis de penhora.

Assim, defiro o pedido, determinando a penhora de 10% (dez por cento) 

sobre a renda mensal da executada, até que se atinja o valor do crédito do 

exequendo, atendendo aos princípios da conveniência do credor e menor 

onerosidade do devedor, evitando assim a inviabilidade do exercício das 

atividades.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18224 Nr: 228-13.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIPAPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 22251 Nr: 3524-43.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA - ORION VEICULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos, nº 

1000177-89.2017.8.26.0635, da 23ª Vara Cível da Comarca de São 

Paulo/SP, referente a eventual crédito existente em face do ALCIDO 

NILSON no valor de R$49.404,75 (quarenta e nove mil quatrocentos e 

quatro reais e setenta e cinco centavos).

Feita a penhora, intime-se o executado, por seu advogado, nos termos do 

artigo 841 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30314 Nr: 2580-70.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MENANDRA PATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA OLIVEIRA BATISTA 

DENKER - OAB:88119, RENAN MARQUES FERNANDES - OAB:PR 74548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida de fl.324, requerendo o que entender de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31891 Nr: 142-37.2005.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre a devolução da Carta 

Precatória de fls. 185/202, requerendo o que entender de direito no prazo 

de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41784 Nr: 4240-31.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO KIMIO SAWAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANATINGA ARMAZENS GERAIS LTDA, 

JAIRO DIAS PEREIRA, CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA - ME, IVANE DE CAMPOS MELO PEREIRA, JAIVO DIAS 

PEREIRA, TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA - ME, DIAS & 

DIAS LTDA - EPP, PARANATINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

- ME, PARANATINGA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 

DIAS & DIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:MT 5925, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122463 Nr: 5002-03.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petroluz Distribuidora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAFAREL E CIA LTDA- ME, ALVADI TAFAREL, 

VOLNIR TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 2.848-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre as correspondências 

devolvidas de fls.110/V e 111, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 123689 Nr: 6253-56.2013.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIPAR - FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA BRIDI GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE MIRANDA CARVALHO - 

OAB:PR/43517, CARLOS ARAÚZ FILHO - OAB:PR/ 27.171, EDGAR 

KINDERMANN SPECK - OAB:PR/23.539, FELIPE RAFAEL FERREIRA - 

OAB:PR/54.440, FLAVIO ALEXANDRE DE SOUZA - OAB:PR/ 37.906, 

GABRIEL PLACHA - OAB:PR/ 30.255, PAULO AFONSO DE SOUZA 

SANT'ANNA - OAB:PR/35273, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA PATRÍCIA 

PIOVESAN - OAB:MT 15878-O

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, mantendo a sentença de fls. 55/56 por seus próprios 

fundamentos.Traslade-se cópia desta sentença e da de fls. 55/56 aos 

autos em apenso. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à CAA 

para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de 

janeiro de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131555 Nr: 4028-29.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:MS/ 9234, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116125 Nr: 6745-82.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

GEOVANE DOS SANTOS LARA, GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR / 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117594 Nr: 8272-69.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA, GEOVANE DOS SANTOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre a petição de fl. 166, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109343 Nr: 8552-74.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDREI JOSE DI DOMÊNICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES PEREIRA 

CARDOSO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

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

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110314 Nr: 648-66.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DARCI FERRARI, DEJANIRA ALVES LIMA 

FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LARRI RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

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

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158442 Nr: 8334-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA VARGAS PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160616 Nr: 673-40.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EURIDICE DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO 

RODRIGUES DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIELSON ANTONIO FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIÉS NUNES PEREIRA - 

OAB:25015

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164493 Nr: 2434-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVEL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILNEIA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

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

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.
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 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166557 Nr: 3454-35.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO TOMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUÇÃO E COMERCIO DE SEMENTES 

NOVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO PORTES DE 

ALMEIDA - OAB:SP 75.579, VANESSA JOAQUIM - OAB:SP 326.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167040 Nr: 3714-15.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIRE AOZANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA FERREIRA AIRES, ANAILSON 

CAETANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170532 Nr: 5488-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ BASTOS CORTES, MARA CELI NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171261 Nr: 5825-69.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 137671 Nr: 8797-80.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela 

parte requerente, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto 

no artigo 98, do mesmo códex.Após o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 21 de janeiro de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139153 Nr: 9775-57.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO INACIO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141623 Nr: 498-80.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. C. FEITOSA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:

MT 19.369-O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Moreira de Almeida 

- OAB:MT 5882

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRE LUIZ 

BOMFIM, para devolução dos autos nº 498-80.2015.811.0037, Protocolo 

141623, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32948 Nr: 1165-18.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSÉ VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES DE ANDRADE, ALAÍDES 

THOMÉ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILA DE CASTILHO VARJÃO - 

OAB:9.972, JOYCILENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:15573-A, 

PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12.568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO DOS SANTOS - 

OAB:19408/O, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:MT/6078, 

MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT, WELTON ESTEVES - 

OAB:11924/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 1165-18.2005.811.0037, Protocolo 

32948, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39098 Nr: 1520-91.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLON RIVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRE LUIZ 

BOMFIM, para devolução dos autos nº 1520-91.2006.811.0037, Protocolo 

39098, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006332-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CORBINIANO VALERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006332-42.2018.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) requerente para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002644-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA FERREIRA AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002644-38.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: IRACEMA FERREIRA AMORIM 

EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se 

o feito à Contadoria do Juízo, devendo observar o acordo realizado entre 

as partes juntado no id n. 19979196. Com a juntada dos cálculos, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 07 de novembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003646-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FLESCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1003646-77.2018.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) requerente para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000596-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RIBEIRO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000596-43.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARLENE RIBEIRO DE SOUSA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Sobre a 

proposta de acordo de id nº 28265599, diga a parte requerente, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004160-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004160-30.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE CAETANO AMORIM 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Sobre a 

petição de id n. 28197949, diga a parte requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000592-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA BRITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000592-69.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARA BRITO DOS SANTOS REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, determino 

a conversão da ação para cumprimento de sentença. Em seguida, 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o 

referido prazo, o que deverá ser certificado, desde já homologo os 

cálculos apresentados na inicial e determino a expedição do precatório ou 

RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 444 de 1067



providencie o levantamento dos valores discriminados. Com a confirmação 

do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000845-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GOMES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000845-91.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ROSIMEIRE GOMES DE SOUSA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Inicialmente, 

determino a conversão da ação para cumprimento de sentença. Em 

seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou 

renunciado o referido prazo, o que deverá ser certificado, desde já 

homologo os cálculos apresentados na inicial e determino a expedição do 

precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil. Após, providencie o levantamento dos valores discriminados. Com a 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005283-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JADISON NUNES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005283-63.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JADISON NUNES DE ARAUJO 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, 

determino a conversão da ação para cumprimento de sentença. Em 

seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou 

renunciado o referido prazo, o que deverá ser certificado, desde já 

homologo os cálculos apresentados na inicial e determino a expedição do 

precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil. Após, providencie o levantamento dos valores discriminados. Com a 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006962-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA IRENE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006962-98.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SONIA IRENE SOARES REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, determino 

a conversão da ação para cumprimento de sentença. Em seguida, 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o 

referido prazo, o que deverá ser certificado, desde já homologo os 

cálculos apresentados na inicial e determino a expedição do precatório ou 

RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, 

providencie o levantamento dos valores discriminados. Com a confirmação 

do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001160-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001160-85.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELINA CARVALHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Intime-se a Autarquia Federal para manifestar-se acerca do pedido de 

habilitação de sucessores, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008037-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODIR BARATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008037-75.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ODIR BARATTO REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o extrato atualizado do 

CNIS. Após, com ou sem manifestação e de tudo certificado, retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134748 Nr: 6573-72.2014.811.0037
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 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DA 40ª CIRETRAN DE PRIMAVERA 

DO LESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131631 Nr: 4096-76.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente acerca 

da tela de bloqueio juntada às fls. 75/76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100165 Nr: 7978-85.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINO AGOSTINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTINS SPOHR - 

OAB:MT 2.376, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:MT 10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente 

para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze dias).

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113200 Nr: 4231-59.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A P DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALFREDO DE 

OLIVEIRA WOYDA, para devolução dos autos nº 4231-59.2012.811.0037, 

Protocolo 113200, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120777 Nr: 3266-47.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE DA COSTA LEÃO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN RUIZ DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 3266-47.2013.811.0037, Protocolo 

120777, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007388-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DELERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007388-13.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: SILVANA DELERA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Da análise dos autos, verifico que a parte 

requerente pugnou pelo restabelecimento do benefício de auxílio-doença, 

ante a cessação determinada administrativamente. Entretanto, 

considerando que a Autarquia tem o poder de realizar a revisão dos 

benefícios concedidos e verificar se houve a alteração da situação 

incapacitante, a eventual cessação não afronta a coisa julgada, 

constituindo-se fato novo, o qual demanda novo julgamento para apurar a 

persistência da incapacidade. Neste sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL 

E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA. 

INOCORRÊNCIA. 1. A sentença que decide a relação jurídica 

previdenciária em torno da prestação de benefícios por incapacidade 

contém implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, a qual subordina a 

eficácia e a autoridade da decisão, no tempo, à permanência das 

situações de fato e de direito que ensejaram a criação da norma jurídica 

individualizada contida no dispositivo sentencial. 2. Isso significa que um 

benefício por incapacidade concedido judicialmente poderá ser cessado 

ante a alteração superveniente da situação incapacitante, sem que isso 

afronte a autoridade da coisa julgada. Também assim deve se passar com 

a coisa julgada relativa à sentença que nega a concessão de um 

benefício: o ulterior advento do quadro de incapacidade ou do 

agravamento incapacitante da doença faz surgir uma nova causa de 

pedir, ensejando a propositura de uma nova ação. Em ambas as 

hipóteses, não há se falar em identidade de demandas (trea eadem) como 

suporte à incidência da autoridade da coisa julgada. (TRF-4 – AC 

5015253-37.2018.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, 

TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Julgamento: 7 de Novembro de 

2018). Isto posto, indefiro o pedido de reativação do benefício. No mais, 

determino a conversão da ação para cumprimento de sentença. Em 

seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou 

renunciado o referido prazo, o que deverá ser certificado, desde já 

homologo os cálculos apresentados na inicial e determino a expedição do 

precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil. Após, providencie o levantamento dos valores discriminados. Com a 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005777-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI SEVERO SCHUSSLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005777-88.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): NOEMI SEVERO SCHUSSLER REU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE HÍBRIDA COM RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO DE 

TRABALHO RURAL ajuizada por NOEMI SEVERO SCHUSSLER em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação, alegando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do 

processo até a delimitação da tese no Tema 1007 do Superior Tribunal de 

Justiça. Entretanto, em que pese a alegação da parte requerida, o referido 

Tema já teve sua tese firmada pelo STJ, de modo que não há necessidade 

de se suspender o processo. Estando presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e 

regular para prosseguimento Designo audiência de instrução para o dia 

31/03/2020 às 13h30min. Fixo como ponto controvertido o trabalho rural 

exercido pela parte requerente. Consigno que, em face do princípio da 

celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de Processo 

Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato processual 

independente de intimação realizada pelo Juízo, as quais deverão ser 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta 

decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte. Ressalto que as 

testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003102-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA NASCIMENTO MONTORO (REQUERENTE)

MILTON MONTORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003102-55.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MILTON MONTORO, VALMIRA 

NASCIMENTO MONTORO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL ajuizada por MILTON MONTORO e VALMIRA 

NASCIMENTO MONTORO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que laboraram como rurícola durante praticamente toda a sua vida 

e requerem, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para 

receberem o quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito. 

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação (id n. 

21494039), requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a falta 

de prova material suficiente. Impugnação à contestação no id n. 22126796. 

Em audiência de instrução foram ouvidas 03 (três) testemunhas. A parte 

requerida, devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE, formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar 

a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade de 

segurado especial em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se 

como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. É cediço que há bem pouco tempo os negócios 

eram, em sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a 

palavra do homem tinha muita validade, não sendo frequente a avença 

escrita dos negócios. Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, 

por meio documental, que exerciam a atividade rural, pois além do costume 

acima citado, os trabalhadores não tinham estudos, dificultando a 

obtenção de documentos próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola 

na obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, as decisões 

do Superior Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 

1ª Região têm sido bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova 

material, bastando qualquer documento idôneo, que, corroborado com 

prova testemunhal, seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, 

não sendo necessária à apresentação de documentação de todo o 

período de carência. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR 

RURAL. BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. 1. (...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A 

alegação do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o 

exercício da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, 

pois os documentos juntados consubstanciam início de prova material 

suficiente, que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho 

rural da parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do 

aresto recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo 

período legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018) 

grifei. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 
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entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3.No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PAG.). 

Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente preenche o 

requisito da idade, já que contavam na data da propositura da ação com 

66 (sessenta e seis) e 63 (sessenta e três) anos de idade, 

respectivamente, conforme documentos de id n. 20609678. Quanto a 

qualidade de segurado e carência, a parte autora apresentou documentos, 

os quais comprovam início razoável de prova material, através das 

fotocópias de: certidão de casamento (id n. 20609679), certidão de 

nascimento (id n. 20609679), declaração SESP/PR (id n. 20609679), título 

eleitoral (id n. 20609679), certidões de registro de imóveis (ids n. 

20610042, n. 20610046, n. 20610049), contrato de arrendamento agrícola 

(id n. 20610049), contrato de prestação de serviços em propriedade rural 

(id n. 20610052), declaração de exercício de atividade rural (id n. 

20610052), atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. Além da prova documental, exsurge clara e em 

completa harmonia, a prova oral produzida na instrução. Assim, entendo 

que a prova documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida 

em juízo, bem como a realidade fática que acima mencionei, autorizam o 

deferimento do pleito formulado pela parte requerente. Com efeito, as 

testemunhas Alex e Giusley, ouvidas em audiência, afirmaram 

conhecerem a parte requerente há cerca de 8 (oito) anos, já a testemunha 

Talita informou que conhece os requerentes “desde criança”, sendo que 

ambas presenciaram o seu trabalho na lavoura. Pelos depoimentos, 

verifica-se a comprovação da atividade rural exercida pela parte 

requerente, em consonância com os documentos juntados aos autos, 

sendo que o lapso temporal do exercício de atividades rurícola se 

encontra em conformidade com as exigências do artigo 143 da Lei nº 

8.213/91. O fato de o requerente não ter trazido aos autos todos os 

documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui 

óbice à concessão do benefício pretendido, pois, numa interpretação 

sistemática do referido artigo, o rol de documentos que nele consta é 

meramente exemplificativo. Nessa esteira, considero os documentos 

juntados aos autos como início de prova documental, sendo que, 

fortalecidos com o testemunho coerente prestado em Juízo, comprovam 

que a parte requerente exerceu atividade rural, atendendo ao período 

exigido pela lei. Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por 

idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, independentemente de 

contribuição e, estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Destarte, considero que a concessão do 

benefício pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito 

menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para 

acolher o pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que 

concerne à data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a 

partir do requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe 

aos autos prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder 

aos requerentes o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, 

nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

por mês, devidos a partir da data do requerimento administrativo 

(31/05/2017 – id n. 20609679), observada a eventual prescrição 

quinquenal. Correção monetária e juros moratórios conforme versão mais 

atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a 

Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 8°, 

§1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003217-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LUIZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003217-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SEBASTIANA LUIZA DE 

SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE (SEGURADA 

ESPECIAL) ajuizada por SEBASTIANA LUIZA DE SOUZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu 

contestação (id n. 13641664), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. Impugnação à 

contestação no id n. 14458376. Em audiência de instrução foram ouvidas 

02 (duas) testemunhas. A parte requerida, devidamente intimada para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Trata-se de pedido de 

APOSENTADORIA POR IDADE, formulado por meio de ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo o 

reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório como rurícola. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar 

a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade de 

segurado especial em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se 

como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. É cediço que há bem pouco tempo os negócios 

eram, em sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a 

palavra do homem tinha muita validade, não sendo frequente a avença 

escrita dos negócios. Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, 
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por meio documental, que exerciam a atividade rural, pois além do costume 

acima citado, os trabalhadores não tinham estudos, dificultando a 

obtenção de documentos próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola 

na obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, as decisões 

do Superior Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 

1ª Região têm sido bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova 

material, bastando qualquer documento idôneo, que, corroborado com 

prova testemunhal, seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, 

não sendo necessária à apresentação de documentação de todo o 

período de carência. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR 

RURAL. BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. 1. (...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A 

alegação do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o 

exercício da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, 

pois os documentos juntados consubstanciam início de prova material 

suficiente, que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho 

rural da parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do 

aresto recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo 

período legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018) 

grifei. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3.No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PAG.). 

No caso sub judice, verifico que a parte requerente preenche o requisito 

da idade, já que, na data da propositura da ação, contava com 59 

(cinquenta e nove) anos de idade, conforme documento de id n. 

13212077. Quanto à qualidade de segurado especial, a parte autora 

apresentou documentos, os quais comprovam início razoável de prova 

material, através de fotocópia de certidão de casamento (id n. 13212182), 

fotocópia de declaração de exercício de atividade rural (id n. 13212199), 

fotocópia de declaração de aptidão ao Pronaf (id n. 13212224), fotocópia 

de declaração de faturamento de produtor rural (id n. 13212243), 

fotocópia de TDI (id n. 13212243), fotocópia de guia de transito animal (id 

n. 13212279), fotocópia de certidão de registro de imóvel (id n. 13212333), 

fotocópia de instrumento de retificação de escritura de compra e venda (id 

n. 13212368), bem como fotocópias de notas fiscais (id n. 13212512), 

atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de 

Justiça. Além da prova documental, exsurge clara e em completa 

harmonia, a prova oral produzida na instrução. Assim, entendo que a 

prova documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em 

juízo, bem como a realidade fática que acima mencionei, autorizam o 

deferimento do pleito formulado pela parte requerente. Com efeito, a 

testemunha Luiz afirmou que conhece a parte requerente desde o ano de 

1991, já a testemunha Mauri declarou conhecê-la desde o ano de 2007, 

sendo que ambos presenciaram o seu trabalho na lavoura. Pelos 

depoimentos, verifica-se a comprovação da atividade rural exercida pela 

parte requerente, em consonância com os documentos juntados aos 

autos, sendo que o lapso temporal do exercício de atividades rurícola se 

encontra em conformidade com as exigências do artigo 143 da Lei nº 

8.213/91. O fato de o requerente não ter trazido aos autos todos os 

documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui 

óbice à concessão do benefício pretendido, pois, numa interpretação 

sistemática do referido artigo, o rol de documentos que nele consta é 

meramente exemplificativo. Nessa esteira, considero os documentos 

juntados aos autos como início de prova documental, sendo que, 

fortalecidos com o testemunho coerente prestado em Juízo, comprovam 

que a parte requerente exerceu atividade rural, atendendo ao período 

exigido pela lei. Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por 

idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, independentemente de 

contribuição e, estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Destarte, considero que a concessão do 

benefício pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito 

menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para 

acolher o pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que 

concerne à data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a 

partir do requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe 

aos autos prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder a 

parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, 

nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

por mês, devidos a partir da data do requerimento administrativo 

(03/05/2017 – id n. 17653022), observada a eventual prescrição 

quinquenal. Correção monetária e juros moratórios conforme versão mais 

atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a 

Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do benefício nos termos 

já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua 

inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 

8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura digital. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007267-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAYR OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA OAB - MT0014063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

ajuizada por NAYR OLIVEIRA DA CRUZ em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que laborou como rurícola durante praticamente 

toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade 

para receber o quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito. 

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação (id n. 

18160752), requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a falta 

de prova material suficiente. Impugnação à contestação no id n. 18317000. 

Em audiência de instrução foram ouvidas 2 (duas) testemunhas. A parte 

requerida, devidamente intimada para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE, formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar 

a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade de 

segurado especial em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se 

como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. É cediço que há bem pouco tempo os negócios 

eram, em sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a 

palavra do homem tinha muita validade, não sendo frequente a avença 

escrita dos negócios. Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, 

por meio documental, que exerciam a atividade rural, pois além do costume 

acima citado, os trabalhadores não tinham estudos, dificultando a 

obtenção de documentos próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola 

na obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, as decisões 

do Superior Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 

1ª Região têm sido bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova 

material, bastando qualquer documento idôneo, que, corroborado com 

prova testemunhal, seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, 

não sendo necessária à apresentação de documentação de todo o 

período de carência. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR 

RURAL. BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. 1. (...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A 

alegação do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o 

exercício da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, 

pois os documentos juntados consubstanciam início de prova material 

suficiente, que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho 

rural da parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do 

aresto recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo 

período legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018) 

grifei. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3.No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente preenche o 

requisito da idade, já que conta na data da propositura da ação com 83 

(oitenta e três) anos de idade, conforme documentos de id n. 16281046. 

Quanto a qualidade de segurado e carência, a parte autora apresentou 

documentos, os quais comprovam início razoável de prova material, 

através de fotocópias de: certidão de casamento (id n. 16281072), 

certidão de óbito (id n. 16281080), carteira do sindicato de trabalhadores 

rurais (ids n. 16281086 e n. 16281194), identidade de beneficiário (ids n. 

16281200, n. 16281207, n. 16281212 e n. 16281238), informações de 

benefício (id n. 16281398), proposta de orçamento de empréstimo rurais 

(ids n. 16282353 e n. 16282384), certificado de cadastro INCRA (ids n. 

16282620 e n. 16282861), nota de crédito rural (ids n. 16282629, n. 

16282846, n. 16283077 e n. 16284144), atendendo aos preceitos da 

Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Além da prova documental, 

exsurge clara e em completa harmonia, a prova oral produzida na 

instrução. Assim, entendo que a prova documental apresentada, aliada à 

prova testemunhal colhida em juízo, bem como a realidade fática que acima 

mencionei, autorizam o deferimento do pleito formulado pela parte 

requerente. Com efeito, a testemunha Silas, ouvida em audiência, afirmou 

conhecer a parte requerente há cerca de 35 (trinta e cinco) anos, já a 

testemunha Ivone, afirmou conhecer a parte autora e seu falecido esposo, 

sendo que ambas presenciaram o seu trabalho na lavoura. Pelos 

depoimentos, verifica-se a comprovação da atividade rural exercida pela 

parte requerente, em consonância com os documentos juntados aos 

autos, sendo que o lapso temporal do exercício de atividades rurícola se 

encontra em conformidade com as exigências do artigo 143 da Lei nº 

8.213/91. O fato de o requerente não ter trazido aos autos todos os 

documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui 

óbice à concessão do benefício pretendido, pois, numa interpretação 

sistemática do referido artigo, o rol de documentos que nele consta é 

meramente exemplificativo. Nessa esteira, considero os documentos 

juntados aos autos como início de prova documental, sendo que, 

fortalecidos com o testemunho coerente prestado em Juízo, comprovam 

que a parte requerente exerceu atividade rural, atendendo ao período 

exigido pela lei. Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por 
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idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, independentemente de 

contribuição e, estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Destarte, considero que a concessão do 

benefício pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito 

menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para 

acolher o pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que 

concerne à data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a 

partir do requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe 

aos autos prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder a 

parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, 

nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

por mês, devidos a partir da data do requerimento administrativo 

(31/07/2013 – id n. 16281425), observada a eventual prescrição 

quinquenal. Correção monetária e juros moratórios conforme versão mais 

atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a 

Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 8°, 

§1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura digital. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000407-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO DE TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA CAETANO OAB - MT23382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000407-31.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIO PEDRO DE TOLEDO 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada 

por ANTONIO PEDRO DE TOLEDO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua 

vida e requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para 

receber o quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito, com 

fundamento nos artigos 48, § 1º, e 142, ambos da Lei nº 8.213/91. 

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação (id n. 

18506051), requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a falta 

de prova material suficiente. Impugnação à contestação no id n. 19528151. 

Em audiência de instrução foram ouvidas 2 (duas) testemunhas. A parte 

requerida, devidamente intimada para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, 

para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição 

Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade 

mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para qualquer 

trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) 

anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o limite para 

os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da idade, 

deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em regime 

de economia familiar, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento. De acordo com o disposto no 

artigo 11, §1º, entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Nesse 

sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL. 

BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

(...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A alegação 

do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o exercício 

da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, pois os 

documentos juntados consubstanciam início de prova material suficiente, 

que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho rural da 

parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do aresto 

recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo período 

legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito 
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em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista que não 

demonstrou o exercício de atividade rural pelo tempo necessário à 

aposentação, requisito essencial à concessão do benefício pleiteado. 

Ademais, da análise do CNIS da parte autora, infere-se que este possuiu 

diversos vínculos urbanos durante o período de carência, restando, 

assim, descaracterizada a qualificação de rurícola e impossibilitando seu 

enquadramento como segurado especial. Veja-se o julgado do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE 

REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL NÃO COMPROVADA. 

VÍNCULO URBANO 1. [...]. 2. O reconhecimento de tempo de serviço 

prestado na condição de trabalhador rural exige início razoável de prova 

material a ser corroborada por prova testemunhal. É inadmissível prova 

exclusivamente testemunhal, conforme Súmula 149 do STJ. 3. No caso, os 

documentos acostados aos autos com o objetivo de constituir prova 

material da atividade rural da autora são extemporâneos (certidão de 

casamento e nascimento dos filhos entre os anos de 1963 a 1968), e o 

CNIS de fls.38 demonstra que no período de carência o marido da autora 

detinha vários vínculos urbanos, pelo que resta afastada a condição de 

rurícola da autora. Dessa forma, ainda que os depoimentos colhidos 

afirmem a prática de trabalho rural, o requisito exigido para a concessão 

do benefício postulado não restou atendido, pois esta Corte, bem assim o 

STJ, sedimentou (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF-1ª. Região) o 

entendimento de que não é admissível prova exclusivamente testemunhal 

para comprovação de tempo de serviço com fins previdenciários. 4. 

Deferida a gratuidade de justiça requerida na inicial, os honorários de 

sucumbência ficam invertidos em favor do réu, ficando suspensa a 

execução, nos termos do art. 98 do NCPC. 5. Apelação provida para julgar 

improcedente o pedido inicial. (TRF-1 - AC 00307740820144019199 

0030774-08.2014.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI 

BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 10/05/2017 

e-DJF1). Diante de tal exigência, a nova redação do artigo 11, inciso V, da 

Lei 8.213/1991, alterada pela Lei 11.718/2008, apresenta as 

características necessárias para a caracterização do trabalhador como 

segurado especial. Vejamos: “Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: [...] VII – como segurado 

especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado 

urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de 

economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na 

condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) 

módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas 

atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 

18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; b) 

pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão 

habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do 

segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, 

comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. § 1º 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. ” Outrossim, o § 9º, artigo 11 da Lei 

8.213/1991, ressalvadas as hipóteses dos incisos I a VII, explicita que não 

se considera como segurado especial o membro do grupo familiar que 

possui outra fonte de rendimento. Consoante às lições colimadas, não há 

como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de 

comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o 

ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito
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DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002084-67.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSANGELA PRADO 

ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO CONDENATÓRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ROSANGELA 

PRADO ALMEIDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser 

portadora de valvulopatia reumática, transtorno do disco cervical com 

radiculopatia, lumbago com ciática e escoliose e, requer, por conseguinte, 

a sua aposentadoria por invalidez para receber o quantum relativo às 

contribuições realizadas e sua remuneração, ou para concessão de 

auxílio-doença. A tutela antecipada foi indeferida no Id nº 8704845. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação (Id nº 9028359), 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte 

autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para 

percepção do benefício. Impugnação à contestação no Id nº 12603752. 

Laudo pericial realizado por perito judicial no Id nº 17169566. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 
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impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurada e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

8087134). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades laborais, 

consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral (Id nº 

17169566). Entretanto, em que pese a conclusão do perito judicial, 

entendo que por se tratar de pessoa relativamente jovem (atualmente com 

45 anos), esta pode realizar tratamento e ser reabilitada para o exercício 

de outra atividade laborativa. Destarte, insta ressaltar que o magistrado 

não está restrito apenas às conclusões do perito judicial, sendo que seu 

convencimento deve ser formado diante de todas as provas coligidas aos 

autos. Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício 

de auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista 

que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento parcial da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário 

de AUXÍLIO-DOENÇA, com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, 

até a cessação da incapacidade, a qual deverá ser verificada pela perícia 

da Autarquia Previdenciária, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir do requerimento 

administrativo (21/07/2016 – Id nº 8087138), observada a eventual 

prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme 

versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros 

de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir 

da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do 

auxílio-doença, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000779-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CACIANO NICOLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC CARLOS DE OLIVEIRA OAB - SP374425 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000779-48.2017.8.11.0037. REQUERENTE: DIVINO CACIANO NICOLAU 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO CONDENATÓRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por DIVINO CACIANO 

NICOLAU em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador 

de artrose, dor articular, bem como falha de material de síntese em punho 

direito, impedindo-o de trabalhar. Devidamente citada, a parte requerida 

ofereceu contestação no Id nº 10046213, requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício, 

a qual foi impugnada no Id nº 10349130. Laudo pericial realizado por perito 

judicial no Id nº 25644870. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por 

incapacidade. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve 

impedir o exercício de atividades que lhe garantem a subsistência, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A concessão de benefícios por 

incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, 

veja-se: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando 

for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou 

não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Ademais, a parte requerente deve cumprir o 

período de carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei supramencionada, ou 

seja, necessita comprovar atividade laboral nos 12 (doze) meses 

anteriores ao requerimento do auxílio-doença, que deve ser pleiteado 

anteriormente ao requerimento de aposentadoria por invalidez. Dispõe, 

outrossim, o artigo 15 da Lei nº 8.213/91 que, caso ocorra a cessação do 

recolhimento das contribuições, a qualidade de segurado será mantida 

durante um determinado intervalo de tempo, no denominado “período de 

graça”. Infere-se, portanto, que para fazer jus ao benefício em questão 

deve o interessado comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos 

seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de segurado; b) cumprimento 

do período de carência de 12 contribuições mensais; c) incapacidade 

temporária ou permanente que impeça o exercício das atividades laborais. 

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. 

INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos para a concessão dos 

benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o 

cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; 3) a 

incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não preenchido o requisito da 

incapacidade para concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à concessão do 

benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 
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5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:27/03/2017). Quanto aos requisitos supra, verifico que, 

apesar de caracterizada a incapacidade laboral, a parte requerente já 

havia perdido a qualidade de segurado à época do requerimento 

administrativo, visto que a última contribuição à previdência ocorreu em 

fevereiro de 2008 e o pedido de auxílio-doença foi feito em janeiro de 

2017, decorrido vários anos após o fim do chamado “período de graça”. 

Veja-se o entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

P R E V I D E N C I Á R I O .  P R O C E S S U A L  C I V I L . 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ URBANA. PERDA 

DA QUALIDADE DE SEGURADO. 1. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a 

carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou 

total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria 

por invalidez) para atividade laboral. 2. Nos termos do artigo 15, inciso II, 

da Lei nº 8.213/91 o segurado que deixar de exercer atividade 

remunerada abrangida pela Previdência Social manterá a qualidade de 

segurado até 12 (doze) meses após a cessação de recolhimento das 

contribuições, podendo esse prazo, nos termos do § 1º do indicado artigo, 

ser prorrogado por mais 12 (doze) meses se o segurado já tiver pago 

mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que 

acarrete à perda da qualidade de segurado. 3. Na hipótese dos autos, 

verifica-se que não estão cumpridos os requisitos da carência e da 

qualidade de segurado. Do que se extrai do CNIS de fl. 17, há 

comprovação vínculo trabalhista entre 02/2011 a 07/2012 e gozo de 

benefício até 05.07.2012, não havendo registros posteriores de outros 

vínculos trabalhistas ou contribuições individuais. Portanto, a parte autora 

perdeu a sua qualidade de segurado em 08/2013. 4. O laudo pericial de fl. 

95 atestou a incapacidade total e temporária da parte autora em razão de 

depressão, desde 11/2015, época em que não mais detinha a qualidade de 

segurado. 5. Portanto, ultrapassado o prazo legal, de graça acima 

descrito, configura-se a perda da qualidade de segurado, que impede a 

concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, devendo ser 

mantida a sentença de improcedência. 6. Mantidos os honorários 

sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo, majorando-os em 2% (dois por 

cento), a teor do disposto no art. 85, § 11 do CPC, ficando suspensa a 

execução, enquanto perdurar a situação de pobreza da parte autora pelo 

prazo máximo de cinco anos, quando estará prescrita. 7. A coisa julgada 

opera secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, 

permitindo a renovação do pedido, ante novas circunstâncias ou novas 

provas. Precedentes. 8. Apelação não provida. Sentença de 

i m p r o c e d ê n c i a  m a n t i d a .  ( T R F - 1  -  A C : 

0 0 2 9 6 7 3 9 1 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 0 0 2 9 6 7 3 9 1 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 ,  R e l a t o r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 11/03/2019). Consoante às lições colimadas, 

não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a 

ausência de cumprimento dos requisitos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 

19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, 

do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002729-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002729-24.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ANDRE RODRIGUES NETO 

EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ANDRE 

RODRIGUES NETO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos. No Id nº 25272366, a parte 

exequente informou o recebimento dos valores devidos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em 

julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001657-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M B REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

MARINA BORGES REIS OAB - MT20248/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001657-02.2019.8.11.0037. REQUERENTE: M B REIS REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por M B REIS contra ato 

ilegal praticado pela SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO 

GROSSO, devidamente qualificado nos autos. No id n. 19062787, o pedido 

liminar foi indeferido. No id n. 19789134, a parte impetrante manifestou 

desinteresse no prosseguimento do feito, momento em que pugnou por 

sua extinção e arquivamento, com o que concordou a parte impetrada no 

id n. 20337811. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que a parte impetrante informa o desinteresse no prosseguimento 

do mandamus, razão pela qual a extinção do processo é medida que se 

impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 
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arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006044-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALERIA NOGUEIRA ABRENHOSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DE OLIVEIRA AQUINO OAB - GO54142 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (SEDUC) 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006044-94.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: WALERIA NOGUEIRA 

ABRENHOSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

ESPORTE E LAZER (SEDUC) Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINA INAUDITA ALTERA PARS ajuizado 

por WALÉRIA NOGUEIRA ABRENHOSA contra ato da SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEDUC, 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 25016480, foi determinada a 

intimação da impetrante para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, a qual manteve-se inerte (ID nº 25515386). É o breve relato. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte impetrante 

deixou de promover atos e diligências que lhe incumbiam para dar 

prosseguimento ao feito, de modo que demonstrou o desinteresse na 

causa. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000433-92.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:LUCIANA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

24/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-77.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OCLAIR JOSE FRANCISCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000434-77.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:OCLAIR JOSE 

FRANCISCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 24/03/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005839-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CARDOSO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA OAB - MT19307/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005839-31.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RUBENS CARDOSO 

SANTANA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, Analisando detidamente os autos, verifico que a 

parte promovente não compareceu à audiência de conciliação realizada 

em 09 de dezembro de 2019 (id. nº27105596), apesar de intimada na 

pessoa de seu advogado. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do CPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os 

autos, com baixa. Isento de custas e honorários advocatícios. Primavera 

do Leste/MT, 23 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010208-85.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PERES COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARDIOLI FERNANDES & FUDIZACHI CONFECCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010208-85.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: ANTONIO PERES COUTINHO 

EXECUTADO: TARDIOLI FERNANDES & FUDIZACHI CONFECCAO LTDA - 

EPP Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença pleiteada por ANTONIO 

PERES COUTINHO em face de TARDIOLI FERNANDES & FUDIZACHI 

CONFECÇÕES LTDA – EPP. Analisando detidamente os documentos que 

instruem os autos, verifico que a parte executada foi citada e intimada da 

fase de conhecimento no seguinte endereço: “Rua Santos Dumont, 

n°2971, Loja 74, Zona 01, Cep 87.013-050, Maringa/PR. Conforme se 

verifica do Aviso de Recebimento juntado no evento n°5011843, a parte 

exequente foi intimada do cumprimento de sentença no mesmo endereço 

acima mencionado. Logo, nota-se que a parte executada mudou de 

endereço e não comunicou este juízo, o que reputa ser válida as 

intimações enviadas. Nos termos do §2°, artigo 19, da Lei n°9.099/95, “as 

partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no 

curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao 
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local anteriormente indicado, na ausência da comunicação”. Diante disso, 

acolho a validade da intimação da parte executado para o cumprimento de 

sentença, conforme preceitua o artigo 19, §2º, da Lei nº9.099/95. 

Intime-se a exequente para requer o que de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000362-90.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CANDIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN CASTRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000362-90.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: SERGIO CANDIDO DA SILVA 

EXECUTADO: WILLIAN CASTRO DE SOUZA Vistos, Nos termos do artigo 

321, do Código de Processo Civil, emende-se a petição inicial para, no 

prazo de 15(quinze) dias, trazer aos autos endereço pormenorizado da 

parte executada ou, inexistindo endereço regulamentado no local, pontos 

de referência que permitam a diligência do oficial de justiça, bem como 

corrigir a petição inicial, no mesmo prazo, pois o valor da nota promissória 

juntada não condiz com o valor informado na petição inicial, tudo sob pena 

de indeferimento. Após, volte-me conclusos para decisão urgente. 

Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000372-37.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CANDIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000372-37.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: SERGIO CANDIDO DA SILVA 

EXECUTADO: HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos, Nos termos do 

artigo 321, do Código de Processo Civil, emende-se a petição inicial para, 

no prazo de 15(quinze) dias, trazer aos autos endereço pormenorizado da 

parte executada ou, caso não exista no local endereço regulamentado, 

pontos de referência precisos que permitam a diligência do oficial de 

justiça, sob pena de indeferimento. Após, volte-me conclusos para 

decisão urgente. Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000341-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER FERREIRA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000341-51.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ANDREA MARIA LACERDA 

PLAVIACK EXECUTADO: ESTER FERREIRA LUZ Vistos. Em relação aos 

pedidos de expedição de ofícios ao Ministério da Economia - ME e à 

Previdência Social – INSS, entendo que são medidas excepcionais que 

atingem liberdades fundamentais do executado, que não estariam ao 

alcance do juiz numa ação patrimonial e, ainda, que pouca efetividade 

trariam ao processo. Além disso, não é tema pacífico na jurisprudência 

sua possibilidade, uma vez que pode incorrer em afronta a inúmeros 

princípios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS 

EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. BLOQUEIO DA CNH. 

APREENSÃO/SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. PERTINÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 

DESCABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS (CETIP e CCS). MEDIDA 

EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAR AS DILIGÊNCIAS AO 

ALCANCE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A adoção de medidas 

executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, 

apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de 

crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não 

demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de 

não alcançar o crédito que lhe é de direito. 2. Por se revelar medida 

excepcional, incabível o deferimento de expedição de ofícios à Central de 

Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) e ao Cadastro de 

Clientes no Sistema Financeiro Nacional (CCS), quando não resta 

efetivamente demonstrado que o credor esgotou todos os meios ao seu 

alcance para localizar bens da parte executada. 3. Agravo de instrumento 

conhecido e não provido. (TJ-DF 07156525420178070000 DF 

0715652-54.2017.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 02/03/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, por não ter 

utilidade direta na satisfação do crédito e por inexistir relação causal entre 

os pedidos e a dívida, INDEFIRO OS PEDIDOS de expedição de ofícios ao 

Ministério da Economia – ME e à Previdência Social – INSS cuja finalidade 

seria conseguir supostas informações da Executada. Intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo. Cumpra-se, 

servindo a presente decisão como intimação/ofício, conforme dados 

constantes do processo. Primavera do Leste/ MT, 27 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002256-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JOANA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002256-72.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ANA JOANA DE AMORIM 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Manifeste-se a parte 

exequente acerca do cálculo apresentado no evento n°27734362, no 

prazo de 05(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, volte-me 

conclusos para deliberações. Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006033-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA CERUTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1006033-31.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: ANA CLAUDIA CERUTTI Vistos, Nos termos do artigo 

321, do Código de Processo Civil, emende-se a petição inicial para, no 

prazo de 15(quinze) dias, trazer aos autos duplicata n°370494-03/04, com 

vencimento em 22 de setembro de 2017, no valor de R$268,00(duzentos e 

sessenta e oito reais) e duplicata n°372390-01/04, no valor de 

R$170,00(cento e setenta reais), com vencimento em 05 de outubro de 

2017, sob pena de indeferimento da petição inicial ou renúncia do crédito 

exequendo, caso queira. Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007880-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO & MATTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007880-05.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ARAUJO & MATTOS LTDA - ME 

EXECUTADO: CLEBER RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA Vistos, A expedição 

de ofícios pelo Juízo a órgãos/repartições e empresas, ou ainda consulta 

aos sistemas eletrônicos disponíveis (INFOSEG, BACENJUD, SIEL E 

RENAJUD), com a finalidade de encontrar o endereço da parte 

demandada, fere a principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 

(informalidade, celeridade, economia processual e outros). Não dispondo o 

autor do endereço do réu, correta é a extinção do processo de 

conhecimento sem julgamento do mérito, frente à impossibilidade de 

citação editalícia (art. 18, §2º, da Lei n°9.099/95), configurando-se 

situação que torna inadmissível o procedimento do juizado especial (art. 

51, inciso II, da Lei nº9.099/95). Ademais, é ônus processual da parte a 

realização de diligências precedentes com o objetivo de localizar o 

endereço da parte reclamada quando do ajuizamento da ação. Diante do 

exposto, INDEFIRO a busca de endereço pleiteada. De qualquer forma, por 

tratar-se de execução de título executivo extrajudicial, é possível a citação 

da parte executada por edital, conforme disposição contida no enunciado 

nº 37 do FONAJE. Assim, CITE-SE a parte executada por edital, com prazo 

de 20 dias, para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Intime-se a parte exequente para juntar cálculo atualizado, no prazo de 

10(dez) dias. Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003778-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO & MATTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FERREIRA RICARDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003778-03.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ARAUJO & MATTOS LTDA - ME 

EXECUTADO: DIOGO FERREIRA RICARDO Vistos, A expedição de ofícios 

pelo Juízo a órgãos/repartições e empresas, ou ainda consulta aos 

sistemas eletrônicos disponíveis (INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), 

com a finalidade de encontrar o endereço da parte demandada, fere a 

principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 (informalidade, 

celeridade, economia processual e outros). Não dispondo o autor do 

endereço do réu, correta é a extinção do processo de conhecimento sem 

julgamento do mérito, frente à impossibilidade de citação editalícia (art. 18, 

§2º, da Lei n°9.099/95), configurando-se situação que torna inadmissível o 

procedimento do juizado especial (art. 51, inciso II, da Lei nº9.099/95). 

Ademais, é ônus processual da parte a realização de diligências 

precedentes com o objetivo de localizar o endereço da parte reclamada 

quando do ajuizamento da ação. Diante do exposto, INDEFIRO a busca de 

endereço pleiteada. De qualquer forma, por tratar-se de execução de título 

executivo extrajudicial, é possível a citação da parte executada por edital, 

conforme disposição contida no enunciado nº 37 do FONAJE. Assim, 

CITE-SE a parte executada por edital, com prazo de 20 dias, para pagar o 

valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, 

do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida. Intime-se a parte exequente 

para juntar cálculo atualizado, no prazo de 10(dez) dias. Primavera do 

Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007320-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MILITI CHUPROV FEFELOV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007320-29.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MILITI CHUPROV FEFELOV 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA Vistos, Trata-se da ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido liminar 

pleiteada por MILITI CHUPROV FEFELOV em face de CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA e MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional para que as requeridas entreguem o 

veículo objeto de contemplação ou a carta de crédito no valor de 

R$8.532,00(oito mil, quinhentos e trinta e dois reais), sob pena de multa a 

ser arbitrada por este juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que o autor 

adquiriu consórcio de uma motocicleta em 02/05/2018, no valor de 

R$8.532,00(oito mil, quinhentos e trinta e dois reais), em 72(setenta e dois) 

parcelas iniciais no valor de R$175,97(cento e setenta e cinco reais e 

noventa e sete centavos). Sustenta que ofertou lance no valor de 

R$1.851,31(mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos), 

em setembro de 2019 e recebeu carta de contemplação em 10/10/2019. 

Relata que efetuou o pagamento do lance em 15/10/2019 mediante cartão 

de crédito em 06(seis) parcelas no valor de R$308,56(trezentos e oito 

reais e cinquenta e seis centavos) e o veículo seria retirado no dia 

26/10/2019. Assevera que foi impedido de retirar o veículo contemplado 

em razão do comprovante de pagamento ter sido enviado fora do prazo 

pela concessionária à administradora do consórcio. Aduz que tentou 

resolver a controvérsia administrativamente, no entanto não obteve êxito. 

Juntou termo de reclamação protocolada no Procon (id. n°27296631); 

Contrato do Consórcio e Carta de Contemplação (id. n°27296619) e demais 

documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, recebo a emenda à inicial para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, concernente a inclusão da 

empresa Moto Campo Primavera LTDA no polo passivo desta ação. 

Presentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, poderá o Juiz conceder, total ou parcialmente os efeitos da 

tutela antecipada, desde que exista probabilidade do direito e perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em comento, 

apesar da relevância dos fatos e fundamentos de direito expostos, neste 

momento processual não se verifica a presença dos requisitos legais e 

autorizadores previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. A 

parte requerente narra que adquiriu uma cota de consórcio de uma 

motocicleta no valor de R$8.532,00(oito mil, quinhentos e trinta e dois 

reais) e fora contemplado em 10/10/2019, mediante o pagamento do lance 

no valor de R$1.851,31(mil, oitocentos e cinquenta e um reis e trinta e um 

centavos). É incontroverso que o requerente adimpliu o lance através do 

Cartão de Crédito em 06(seis) parcelas no valor de R$308,56(trezentos e 

oito reais e cinquenta e seis centavos). Por outro lado, observa-se que a 

expedição de Carta de Contemplação não implica em automática liberação 

do numerário correspondente e neste momento, não há como impor às 

requeridas a obrigação de liberar a carta de crédito ou veículo 

contemplado sem que haja prova efetiva de que houve cumprimento 
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integral das exigências contratuais. Ademais, os requisitos para a 

liberação do crédito contemplado estão estampados no capítulo XII, 

cláusula 12.1, do contrato de consórcio (id. n°27296615), in verbis: 12.1. 

Para aquisição do bem e liberação do crédito de contemplação, inclusive 

para formalização da garantia pela Administradora, deverá o Consorciado 

contemplado: a) estar em dia com suas obrigações financeiras; b) estar 

com o cadastro de contribuintes da Receita Federal ativo; c) não 

apresentar restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito; d) 

apresentar à Administradora ou numa concessionária Honda credenciada 

os demais documentos requeridos à liberação do crédito... Por fim, 

considerando que os requisitos acima não foram comprovados e em 

respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, faz 

se necessário maior dilação probatória, pelo que INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 25/03/2020, às 08h40min ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão de carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 

08 de janeiro de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003576-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIAN DE AZEVEDO BARTIMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 08/10/2019 

Hora: 10:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 27 de junho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UALIFER MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

04/06/2019 Hora: 10:00, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 8 de Fevereiro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003512-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HIDEKI KURISSIO (REQUERENTE)

G. K. K. (REQUERENTE)

G. L. K. K. (REQUERENTE)

CARLA SIMONE PRETTO KURISSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA KATHARINE MAGGIONI OAB - MT24125/O (ADVOGADO(A))

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 07/10/2019 

Hora: 08:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 16 de Setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011183-44.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO ALVES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDSON LUIS FONTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 8011183-44.2014.8.11.0037 Parte Reclamante: Valdivino 

Alves de Araújo Parte Reclamada: Valdson Luis Fontes Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção. Em decorrência do cumprimento 

negativo do mandado de avaliação de ID 24331230, a parte Requerente foi 

intimada para se manifestar, contudo a carta de intimação retornou 

negativa, conforme AR de ID 25131016, constando a informação de 

“mudou-se”. Em sequência, restou certificado que não foi possível contato 

com a parte Requerente por meio do celular registrado nesta secretaria, 

conforme certidão de ID 25927606. Friso que é dever da parte Requerente 

manter o seu endereço atualizado no processo, sob pena de ser 

considerado intimado, fluindo o prazo da juntada do comprovante de 

intimação nos autos, conforme disciplina o §ú, do art. 274 do Código de 

Processo Civil. Assim denoto que a parte Requerente foi considerada 

intimada 17.10.2019, contudo deixou de cumprir determinação, bem como 

abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias. Assim resta evidente o 

desinteresse da parte Requerente em prosseguir com o processo. Pelo 

exposto, reconheço o abandono da causa, pelo que JULGO EXTINTA a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006683-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DAUZACKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

09/09/2019 Hora: 09:00, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 03 de Julho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002740-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARIOTINI BONILHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

07/08/2019 Hora: 10:00, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 23 de Maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004748-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA SILVEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar acerca 

do lançamento nos autos sob n. 28483723 (Certidão). Neide Vaz 

Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

05/08/2019 Hora: 10:00, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 10 de Maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE MENDONCA LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

05/08/2019 Hora: 10:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 10 de Maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004275-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALEX NEISSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZE CRISTIANE DIAS DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004275-17.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ALEXANDRE ALEX NEISSE 

REQUERIDO: SUZE CRISTIANE DIAS DE CARVALHO Vistos, INDEFIRO o 

pedido de consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis (INFOSEG, 

BACENJUD, SIEL E RENAJUD), com a finalidade de encontrar o endereço 

da parte demandada, pois fere a principiologia do procedimento da Lei n° 

9.099/95 (informalidade, celeridade, economia processual e outros). 

Ademais, é ônus processual da parte a realização de diligências 

precedentes com o objetivo de localizar o endereço da parte reclamada 

quando do ajuizamento da ação. Nessa toada: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DO 

ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO.DAS.TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR. As diligências para localização do devedor, de regra, 

incumbem ao credor. Somente em situações excepcionais é que deve 

haver a intervenção judicial. Na hipótese, a citação restou frustrada em 

uma única oportunidade, inexistindo qualquer diligência por parte da 

agravante.antes.do pedido de oficiamento. Agravo de instrumento 

desprovido. (TJRS; AI 0062198-73.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima 

Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marta Borges Ortiz; Julg. 17/03/2017; 

DJERS 22/03/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DA PARTE CREDORA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo nos autos comprovação de diligências da 

parte credora no sentido de obter informações sobre bens do devedor, a 

denegação do pedido de busca, pelo sistema infojud para tal mister, é 

medida que se impõe. 2. Somente após tal providência será viável 

requisitar ao juiz o acesso a informações sigilosas via infojud, bacenjud e 

renajud. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJGO; AI 

0135430-39.2016.8.09.0000; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 

Delintro Belo de Almeida Filho; DJGO 17/06/2016; Pág. 239). Não fosse o 

suficiente, a aplicação do CPC ao procedimento da Lei nº 9.099/95 é 

subsidiária, de caráter excepcional, restando afastada quando colidir com 

o princípio da celeridade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de busca de 

endereço constante no Id. 26712385. Intime-se a parte reclamante para 

informar o endereço atualizado da parte reclamada, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito. Primavera do Leste/MT, 

13 de dezembro de 2019. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO GONCALVES DE LARA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 
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PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

05/08/2019 Hora: 09:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 10 de Maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHULLY ALVES BARBOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

05/08/2019 Hora: 10:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 10 de Maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA SANTANA ROSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

02/05/2019 Hora: 07:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 21 de Março de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-09.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO LUIS GHISLENI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000445-09.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:JAIRO LUIS 

GHISLENI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE LUIZ DA SILVA POLO 

PASSIVO: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

30/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003101-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MORIELE GALVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

04/09/2019 Hora: 10:00, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 13 de Junho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-91.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IDENIUZE CRISTINA DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000446-91.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:IDENIUZE 

CRISTINA DUTRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIMARA XAVIER 

ALVES POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

30/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005542-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005542-24.2019.8.11.0037. REQUERENTE: PAULO FERNANDO NUNES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PAULO 

FERNANDO NUNES DE ALMEIDA em face de TELEFONICA BRASIL S/A. A 

parte requerente pugnou pela desistência da ação, requerendo a extinção 

do processo sem resolução de mérito. (Id. 26736241). Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pelo(a) requerente, para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se, com baixas. Primavera do Leste - MT, 

13 de dezembro de 2019. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004896-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MIRANDA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR SCHMITZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004896-82.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VALMIR MIRANDA DE SA 

REQUERIDO: ADELAR SCHMITZ DOS SANTOS Vistos. Defiro o pedido de 

Id 26781090. Decorrido o prazo, se apresentado novo endereço, 

designe-se nova audiência de conciliação, realizando a citação do 

requerido. Não existindo manifestação, concluso para extinção. Primavera 

do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012228-49.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOEMA SALERNO LAZARINI (EXEQUENTE)

JOSE LUIZ LAZARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

US COBRANCAS E CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS OAB - SP0063096A 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012228-49.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: JOSE LUIZ LAZARINI, MOEMA 

SALERNO LAZARINI EXECUTADO: US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO 

EIRELI - ME Vistos, Diante da alegação de suposta formação de grupo 

econômico entre a executada US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO 

EIRELI – ME, CNPJ 06.314.936/0001-73 e a empresa US COBRANÇAS E 

CONSULTORIA DE NEGÓCIOS, CNPJ 19.999.463/0001-3, em observância 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa, instauro incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica inversa para eventual 

responsabilização da empresa (art. 28 do CDC e art. 50 do CCB, 

subsidiariamente aplicados), nos termos dos artigos 133, §2º do NCPC e 

Enunciado 283 da IV Jornada de Direito Civil. Cite-se a empresa US 

COBRANÇAS E CONSULTORIA DE NEGÓCIOS, para manifestar-se no 

prazo de 15 dias, oportunidade em que deverá apresentar e/ou requerer 

as provas que entender cabíveis. Apresentada a manifestação, vistas à 

Exequente, também pelo prazo de 15 dias. Após, venham os autos 

conclusos para deliberação. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 

2019. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008077-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ZOPELARO BARTOLOMEI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

PAOLLA CARDOSO DE LIMA OAB - MT24260/O (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1008077-57.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: KELLY ZOPELARO 

BARTOLOMEI EXECUTADO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor de R$ 8.154,50 (...) a titulo de pagamento, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de novembro de 2.019. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BOTTER CASTANHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

 

PROCESSO n. 1000449-46.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

BOTTER CASTANHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

RIBEIRO ARAUJO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 30/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010894-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENELI PIZZOLATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

US COBRANCAS E CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS OAB - SP0063096A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010894-43.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA ENELI PIZZOLATTO 

EXECUTADO: US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME Vistos, 

Diante da alegação de suposta formação de grupo econômico entre a 

executada US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI – ME, CNPJ 

06.314.936/0001-73 e a empresa US COBRANÇAS E CONSULTORIA DE 

NEGÓCIOS, CNPJ 19.999.463/0001-3, em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, instauro incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica inversa para eventual responsabilização da 

empresa (art. 28 do CDC e art. 50 do CCB, subsidiariamente aplicados), 

nos termos dos artigos 133, §2º do NCPC e Enunciado 283 da IV Jornada 

de Direito Civil. Cite-se a empresa U S COBRANÇAS E CONSULTORIA DE 

NEGÓCIOS, para manifestar-se no prazo de 15 dias, oportunidade em que 

deverá apresentar e/ou requerer as provas que entender cabíveis. 

Apresentada a manifestação, vistas à Exequente, também pelo prazo de 

15 dias. Após, venham os autos conclusos para deliberação. Primavera 

do Leste/MT, 25 de setembro de 2019. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007271-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FAGUNDES DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 16/03/2020 

Hora: 16:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 28 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005058-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BASILIO ELIZEU QUINTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1005058-77.2017.8.11.0037 Requerente: BASILIO ELIZEU 

QUINTANA Requerida: TELEFONICA DATA S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c 

inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, proposta por 

Basilio Elizeu Quintana em face de Telefonica Data S/A, diante de suposto 

lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. 

PRELIMINAR DE LITISPENDENCIA Inicialmente, rejeito a preliminar de 

litispendência, uma vez que dá análise dos feitos nº 

1005057-92.2017.8.11.0037 verifica-se que os débitos e contratos são 

diversos das discutidas nestes autos. Rejeitada a preliminar. Passo ao 

exame do MÉRITO. Fundamento e decido. Pois bem. Consigno cuidar-se de 

relação de consumo. As condições maiores para a produção probatória, 

neste caso, estão com a reclamada; portanto, patente a hipossuficiência 

da parte reclamante e, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. A parte 

reclamante alega que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção 

ao crédito de forma indevida, visto desconhecer o débito ensejador da 

negativação. Ocorre que, embora tenha negado a culpa, a reclamada não 

comprovou o alegado, deixando de juntar aos autos qualquer documento 

para fazer prova de suas alegações, em especial o contrato. Embora 

tenha apresentado histórico de uso este não comprova a relação 

contratual entre as partes, uma vez que pode ter sido objeto de fraude. 

Assim, tenho que a demandada utilizou-se inadvertida e sem cautela dos 

dados da parte autora, sem confirmar a veracidade das informações que 

lhe foram repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu erro ao 

providenciar a contratação em nome da parte reclamante e, em seguida, 

inscrever seu nome em cadastro negativador com fundamento em falta de 

pagamento. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como 

pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a 

desídia da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

No caso, analisando os documentos juntados aos autos, em especial, o 

extrato de negativações, vê-se que a parte reclamante possui outra 

restrição preexistente. Insta ressaltar que, no caso, é inaplicável a Súmula 

385, do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o débito que resultou na 

outra restrição existente em nome da parte autora é objeto de discussão 

judicial, conforme consulta processual procedida junto ao Sistema PJE, 

sob nº 1005056-10.2017.8.11.0037 e 1005057-92.2-17.8.11.0037. No que 

tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 3.500,00 (três mil 

e quinhentos reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao 

caso concreto, servindo para compensar a demandante pelos transtornos 

sofridos, sem acarretar enriquecimento sem causa, além de seu caráter 

pedagógico. Levo em consideração que são três indenizatórias por fatos 

semelhantes, todas com arbitramento de danos morais, valendo salientar 

que, em relação a esta demandada (grupo de empresas), foram propostas 

duas ações, uma já indenizada, sob o número 1005056-10.2017.811.0037, 

por negativações contemporâneas (realizadas e disponibilizadas na 

mesma data). Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para declarar inexistente o débito sub judice e CONDENAR a 

reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) e correção monetária medida pelo INPC, ambos a incidir a partir 

desta decisão, data na qual o dano ganhou expressão monetária, estando 

já atualizado, extinguindo o processo com resolução de mérito. Também, 

tendo em vista o teor do julgamento desta ação, determino que a 

reclamada exclua o nome da parte reclamante do cadastro restritivo de 

crédito, SCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cumprimento de 

sentença com fixação de multa em caso de descumprimento. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto acima. P. Leste-MT, 19 de 

dezembro de 2.019. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA OAB - MT23324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JALOM COSTA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 31/03/2020 

Hora: 13:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 28 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-31.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDREIA BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000450-31.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:VANESSA 

ANDREIA BECKER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENAN PINTO 

POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 30/03/2020 Hora: 14:40 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002738-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA ABEL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 31/03/2020 

Hora: 13:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 28 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005529-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA DA SILVA (EXECUTADO)

JOAO FABIO DA SILVA DIAS (EXECUTADO)

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, tendo em vista a inércia da 

executada que foi citada, SANDRA CRISTINA DA SILVA, além das 

informações trazidas pelo Oficial de Justiça, no que concerne ao 

requerido JOAO FABIO DA SILVA DIAS, impulsiono o feito para intimar o 

polo ativo, na pessoa do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), acerca dos 

documentos sob o ID: 26283502 e 26283502, bem como para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do 

Leste/MT, 24 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-53.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILA GONCALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000455-53.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:LUDIMILA 

GONCALVES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARILEI 

SCHUSTER POLO PASSIVO: PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 30/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004874-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ELOISA NEITZKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004874-24.2017.8.11.0037. REQUERENTE: RUBIA ELOISA NEITZKE 

REQUERIDO: VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA Vistos, Defiro o 

pedido da juntada de petição de ID. n° 28171290. Designe-se nova 

audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Cite-se e intime-se no endereço informado no ID. n°28171290. Primavera 

do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005196-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HIGINO FERREIRA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005196-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: HIGINO FERREIRA LIMA 

JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifico que 

a parte recorrente apresentou recurso inominado sem o recolhimento 

integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de Justiça Gratuita. 

Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos autos, constato 

que não foi juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, 

cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo estado de impossibilidade 

para arcar com as despesas processuais. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

jurídica, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só não garante a 

benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a Constituição 

Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub examine, não há 

informação contundente nos autos que demonstre inaptidão para 

amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre registrar que - 

conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte poderá ser 

intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: ENUNCIADO 

116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. São Paulo/SP). 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente. Posto isso, intime-se a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Primavera do Leste/MT, 

27 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 236019 Nr: 7250-29.2019.811.0037

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BRENO LOPES NEVES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 Vistos,

Acolho a manifestação ministerial às fls.24.

Proceda-se a restituição do aparelho celular SAMSUNG GALAXY S PLUS 

DUAL, conforme descrição na Nota fiscal às fls.21, em favor do autor do 

fato José Valdomiro Sefrin ou de seu Advogado constituído nos autos.

Após, designe-se audiência preliminar para oferecimento da proposta de 

Transação Penal às fls.22.

 Serve a presente como alvará de restituição.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003778-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO & MATTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FERREIRA RICARDO (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (vinte) dias AUTOS N. 

1003778-03.2019.811.0037 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

EXEQUENTE(S): ARAUJO & MATTOS LTDA - ME 

ADVOGADO/EXEQUENTE: DR. JEFFERSON LOPES DA SILVA – OAB/MT 

23.775-0 EXECUTADO(A,S): DIOGO FERREIRA RICARDO DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/07/2019 VALOR DO DÉBITO: R$=7.916,46 

FINALIDADE: CITAÇÃO do executado DIOGO FERREIRA RICARDO, 

brasileiro, união estável, Engenheiro Agrônomo, inscrito no CPF sob n. 

065.314.676-06, estando em lugar incerto e não sabido, para, pagar o 

valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, 

do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida. Primavera do Leste - MT, 28 

de janeiro de 2020. DIVANEI PEREIRA DA SILVA MIRANDA Gestora 

Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002260-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002260-12.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ALDAIR PEREIRA ROCHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, O recurso inominado é deserto. O prazo 

para recorrer é de dez dias nos Juizados Especiais, e passa a contar a 

partir da ciência da sentença, e não da juntada. Estabelece o artigo 42, § 

1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1º O Preparo será feito, 

independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à 

interposição, sob pena de deserção.” Dispõe o Enunciado 80, do FONAJE: 

“Enunciado nº 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não 

houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação 

pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação 

intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, 

em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL)”. No 

caso em tela o recurso foi interposto em 19/02/2019(id.18126330) e a 

parte recorrente intimada para indicar arcabouço probatório no que diz 

respeito sua condição financeira ou apresentar comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) horas deixou 

decorrer in albis o prazo assinalado. POSTO ISSO, CONSIDERO O 

RECURSO, DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. INTIME-SE o 

advogado da recorrente acerca desta decisão. Transitada em julgado e 

não havendo pleito executório, arquive-se definitivamente os autos, com 

baixa. Primavera do Leste-MT, 27 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001213-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANA BARBOSA BEGNINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS OAB - MT24958/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001213-03.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BARROS PRIETO & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: JORDANA BARBOSA BEGNINI Vistos, HOMOLOGO, para 

que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre 

BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME E JORDANA BARBOSA BEGNINI, 

noticiado nos autos em Id. 27475166, já devidamente quitado. Em 

consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com o 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Expeça-se alvará para devolução do 

valor bloqueado em Id 27302794 à parte requerida, até zerar a conta, 

observando os dados fornecidos no acordo entabulado entre as partes. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 27 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003110-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATANEL MORAES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003110-66.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NATANEL MORAES OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais pleiteada por NATANEL MORAES OLIVEIRA em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Intimada para cumprir as diligências do evento 

n°16500496, a parte requerente deixou transcorrer in albis, o prazo 

assinalado. Posto isto, considerando que a parte requerente não 

demonstrou interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste-MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BORTOLUCCI (REQUERENTE)

MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Mirian Ribeiro Rodrigues De Mello (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1002091-59.2017.8.11.0037 Reclamante: José Antônio 

Bortolucci Reclamante: Maria Helena Sotta Bortolucci Reclamado: Mirian 

Ribeiro Rodrigues de Mello Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da 

Preliminar de Prescrição A parte Requerida alega ainda em sede de 

preliminar que ocorreu a prescrição dos fatos anteriores a 3 (três) anos, 

conforme disposto no art. 206, §3º, IV e V do Código Civil, todavia no caso 

se trata de questionamento quanto a prestação de serviços advocatícios, 

sendo aplicável ao caso a prescrição decenal, nos termos do art. 205 do 

Código Civil, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

abaixo destacada: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS APONTADOS NO 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL DECENAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "é decenal o prazo prescricional 

aplicável a ação de reparação de danos derivados de vícios na prestação 

de serviços advocatícios objeto de ajuste entre as partes" (AgInt no REsp 

1.731.038/DF, Relator o Ministro Moura Ribeiro, DJe de 5/9/2018). 2. Na 

hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a incidência da prescrição 

trienal, em desconformidade com o entendimento desta Corte, o que 

justifica a reforma do julgado. 3. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt nos EDcl no REsp 1803267/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) Por este motivo 

rejeito a preliminar. Mérito. In casu, aduzem as partes requerentes que 

efetivaram a contratação da parte Requerida para prestar serviços 

advocatícios. Afirmam que efetuaram o pagamento da entrada, contudo 

até a presente data a parte Requerida não ajuizou nenhuma demanda. 

Assim, requerem a devolução do valor pago, bem como indenização por 

danos morais. A parte requerida apresentou contestação afirmando que 

as partes Requerentes informaram que não poderiam quitar os honorários 

advocatícios e suspenderam o ajuizamento da demanda, conforme e-mail 

de ID 22907833, na data de 10.01.2012, alega que no caso não se aplica a 

presente relação o Código de Defesa do Consumidor. Aduz que houve o 

pagamento de apenas R$ 2.000,00, pela parte Requerente, conforme 

e-mail enviado em 09.01.2012, ID 22908205, devidamente respondido 

pelas partes Requerentes, o qual não questionaram o valor afirmado. 

Afirma que inexiste ato ilícito, e que o valor recebido permaneceu para 

quitação dos serviços iniciais, requerendo ao final a improcedência do 

pedido com condenação das partes Requerentes nas penas de litigância 

de má-fé. Por fim, requer a condenação das partes Requerentes em 

indenização por danos morais e a retenção do valor recebido, a título de 

pedido contraposto. As partes Requerentes apresentaram impugnação a 

contestação afirmando que a parte Requerida recebeu a entrada no valor 

de R$ 12.000,00 à vista e que o e-mail de 10.01.2012 não foi o último 

e-mail realizado entre as partes. Aduz que a parte Requerida assumiu que 

recebeu o valor à vista no contrato, rebatendo os demais pontos da 

contestação. No contexto dos autos, verifico que as partes Requerentes 

não comprovaram que houveram outras conversas com a parte Requerida 

depois do e-mail de ID 22907833, datado de 10.01.2012, assim, não há 

como acolher a tese de que foi revertida a suspensão determinada à parte 

Requerida. Do mesmo modo, constato, por meio do e-mail enviado em 

09.01.2012, ID 22908205, que a parte Requerida informou que havia 

recebido apenas o montante de R$ 2.000,00, tendo obtido a resposta das 

partes Requerentes de que o saldo remanescente seria pago, inexistindo 

qualquer questionamento sofre o montante cobrado. Não há qualquer 

contraprova pelas partes Requerentes no sentido de que efetivaram o 

pagamento do valor que alegam ter pago, ou seja, R$ 12.000,00, desta 

feita, há de se reconhecer que do contrato de prestação de serviços 

advocatícios foi adimplido apenas o montante de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Denoto ainda que a demanda foi intentada sob o argumento de que 

a parte Requerida deixou de prestar os serviços advocatícios que havia 

sido contratada, contudo depois de efetivada a análise dos documentos 

acostados nos autos, se denota que as partes Requerentes determinaram 

a suspensão do prosseguimento do ajuizamento da ação, por 

incapacidade financeira. Assim, não havendo qualquer outra prova de que 

foi revogado o pedido de suspensão do ajuizamento da demanda, não há 

que se falar em qualquer ato ilícito cometido pela parte Requerida, devendo 

assim ser rejeitado o pedido de restituição do valor pago e indenização por 

danos morais. A consequência do descumprimento do ônus mencionado 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do 

pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. 

A parte Requerida pleiteia que o valor pago pelas partes Requerentes no 

importe de R$ 2.000,00, seja retido a título de pagamento do serviço 

prestado até a suspensão do ajuizamento da ação, bem como indenização 

por danos morais. Quanto ao pedido de retenção do valor, entendo que 

este deve ser acolhido, uma vez que a parte Requerida prestou os 

serviços iniciais, respondendo todas as solicitações das partes 

Requerentes, bem como prestando os serviços jurídicos até a 

determinação de suspensão efetivada em 10.01.2012, assim reconheço 

como justa a retenção do importe de R$ 2.000,00, para pagamento dos 

serviços até o encerramento do contrato. Por outro lado, no que tange ao 

pedido de dano moral, entendo que a parte Requerida deixou de 

comprovar o efetivo abalo moral sofrido que fosse capaz de gerar 

indenização por danos morais. Assim rejeito o referido pleito. Entendo 

ainda que não restou comprovado que as partes Requerentes agiram de 

má-fé ao propor a presente demanda, assim rejeito este pleito. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para reconhecer 

correta a retenção do valor pago pelas partes Requerentes, como 

pagamento do serviço realizado até o encerramento do contrato de 

prestação de serviços advocatícios, que se deu com o pedido de 

desistência por parte dos reclamantes. Transitada em julgado, execute-se 

na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008409-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FERREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1008409-24.2018.8.11.0037 Reclamante: Reginaldo Ferreira de 

Melo Reclamado: Banco do Brasil S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

por não haver a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do Mérito: O 

Reclamante esclareceu na petição inicial ser correntista do Reclamado, 

bem como, que na data de 01/11/2018, deparou-se com o fato do vidro do 

seu veículo ter sido quebrado e ainda, de terem sido furtadas duas bolsas 

pertencentes à sua esposa, as quais continham, além de documentos 

pessoais, cartões de crédito e débito de algumas instituições financeiras 

(dentre elas o banco Réu). O Autor alegou que, imediatamente, se dirigiu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 465 de 1067



até uma delegacia para registrar o B.O. e, em seguida, entrou em contato 

com os bancos para informar o ocorrido e solicitar o bloqueio dos cartões 

furtados. O Postulante relatou que, no dia seguinte, ao acessar a sua 

conta, foi surpreendido com a realização de saques e um empréstimo CDC 

(no valor de R$ 9.999,90). O Demandante destacou que, na data de 

05/11/2018, compareceu na agência onde mantém sua conta para fins de 

contestar as transações realizadas (almejando a anulação do empréstimo) 

e apresentar o competente B.O., no entanto, a financeira contemplou a 

parcial procedência das reclamações apresentadas, apenas para abater o 

valor de R$ 2.500,00. Por entender que houve uma falha na prestação dos 

serviços do Reclamado, bem como, que os fatos supracitados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, o 

Reclamado sustentou que as transações questionadas pelo Reclamante 

foram realizadas mediante a utilização de cartão e senha de uso pessoal 

(intransferível), cuja responsabilidade pertence ao próprio cliente. O 

Reclamado esclareceu que, a mera posse do cartão por terceiros não 

viabiliza a realização de transações, pois, em todos os canais de 

atendimento se revela necessário o fornecimento da senha pessoal. Desta 

forma, por entender que não praticou nenhum ato ilícito e ainda, que não 

foram apresentadas provas do alegado dano moral, o Reclamado pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. No entanto, convém alvitrar ao Postulante que, 

não obstante se trate de um direito básico inerente a pessoa do 

consumidor, a inversão do ônus da prova não pode ser interpretada de 

forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de fornecer a este juízo 

provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido 

(artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, 

uma jurisprudência proveniente do TJRO: “Apelação cível. Danos materiais 

e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão do ônus da prova. 

Aplicação não automática. Recurso desprovido. A benesse prevista no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da 

prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser utilizado com 

ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de trazer, 

conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha condições de 

produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de existência do 

fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 00038103020158220014 RO 

0003810-30.2015.822.0014, Data de Julgamento: 12/04/2019).”. 

(Destaquei). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo documental protocolado nos 

autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Embora subsistam nos autos irrefutáveis indícios de que o Reclamante 

realmente teve o seu cartão de débito/crédito furtado (B.O.; extratos de 

movimentação financeira; comprovante de contestação das transações 

realizadas, etc.), entendo que não foram apresentadas provas aptas a 

demonstrar que o ocorrido foi levado preventivamente ao conhecimento da 

instituição Ré. Dentre os documentos que se encontram anexos à inicial, 

verifica-se que o Reclamante apresentou o print de uma tela do seu 

aparelho celular no intuito de demonstrar que, na data de 01/11/2018 (ou 

seja, a data do fatídico furto), chegou a contatar o Reclamado. Contudo, 

entendo que, para respaldar a alegação de que logrou êxito em informar o 

ocorrido a algum atendente, bem como, formalizar a solicitação de bloqueio 

do plástico, o Reclamante deveria ter apresentado a este juízo o 

competente “protocolo de atendimento”, o que, definitivamente, não foi 

feito e, consequentemente, compromete a imputação de qualquer 

responsabilidade à instituição financeira. Não bastasse a ausência da 

prova supracitada, verifica-se que o Reclamante veio a formalizar a 

contestação das transações (empréstimo, pagamentos, transferências e 

saques) realizadas mediante o famigerado cartão apenas na data de 

08/11/2018, ou seja, uma semana após a ocorrência do furto, o que, com 

a devida vênia, demonstra que não houve a devida cautela por parte do 

consumidor. Consoante pontuado pelo Reclamado, o simples fato de um 

terceiro estar na posse de um cartão pertencente a outrem não implica na 

viabilização desenfreada de quaisquer transações, pois, resta necessária 

a digitação de uma senha pessoal pertencente ao titular do plástico. Logo, 

não tendo o Reclamante apresentado qualquer prova idônea de que 

contatou imediatamente o Reclamado para solicitar o bloqueio do plástico, 

bem como, restando demonstrada a contratação de um empréstimo 

(diretamente em um terminal de autoatendimento) justamente na data dos 

fatos, tenho convicção de que a parte Autora não teve a cautela 

necessária para guardar a senha do seu cartão. Segue abaixo transcrito 

um pequeno trecho da declaração exarada pelo Reclamante no “Termo de 

Recebimento do Cartão Ourocard” que se encontra anexo à defesa: 

“Declaro-me ciente de minha única, exclusiva e integral responsabilidade 

pela guarda e uso do(s) cartão(ões), na forma do Contrato de Emissão e 

Utilização dos Cartões Banco do Brasil S/A. (...)”. (Destaquei). Outrossim, 

de suma relevância fazer menção ao que resta disposto no artigo 14, § 3º, 

II, do Código do Consumidor: “Art. 14. (...) § 3º O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: II – a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo legal 

supra ao caso em comento, reitero que não há como ser reconhecida 

qualquer falha de prestação dos serviços ou ainda, como imputar à 

instituição financeira a prática de qualquer ato ilícito. A meu ver, toda a 

situação explanada nos autos é proveniente da desídia do próprio 

Reclamante, pois, o mesmo não foi cauteloso o suficiente para impedir que 

terceiros tivessem acesso à sua senha pessoal e, principalmente, não se 

dignou em comunicar imediatamente a ocorrência do furto à instituição Ré 

(tanto é que, reitero, além de não ter apresentado nenhum protocolo de 

atendimento comprovando ter contatado o Réu na data dos fatos, o 

consumidor somente veio a formalizar a contestação das transações após 

o decurso de 01 semana do ocorrido). Portanto, considerando que toda a 

situação debatida nos presentes autos decorreu do descuido do 

Reclamante (em não conservar em segredo a senha do seu cartão de 

crédito), entendo que o Reclamado não merece ser responsabilizado, pois, 

além de não ter ocorrido nenhuma falha na prestação dos seus serviços, 

a cobrança questionada na inicial (proveniente do empréstimo) refletiu 

apenas o exercício regular do direito de credora da instituição financeira 

(artigo 188, I, do Código Civil), não havendo como ser reconhecida a 

existência de qualquer dano passível de ser indenizado ou ainda, como 

contemplar a pretensão declaratória (inexistência de débito) almejada pelo 

Demandante. Visando fortalecer toda a sucinta fundamentação exarada 

no presente decisum, seguem abaixo, por analogia, algumas 

jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SAQUES E COMPRA EFETUADOS 

POR TERCEIRO. CORRENTISTA QUE PORTAVA O CARTÃO E A SENHA 

QUANDO DO FURTO DE SUA CARTEIRA. Consabido que para o 

correntista para realizar saque em caixa eletrônico, assim como quaisquer 

outras operações disponíveis, tais como transferência, contratação de 

empréstimo, pagamento de título, necessita usar o cartão magnético e a 

senha eletrônica pessoal da titular da conta. O consumidor que adere ao 

uso do cartão magnético deve ter cautela no que tange a sua 

conservação e à guarda da senha, não podendo atribuir ao banco, 

indiscriminadamente, a culpa pelas operações, sem que esteja 

evidenciado tenha ocorrido falha na prestação do serviço ou negligência 

da instituição financeira. (...). Decisão de improcedência mantida. 

Honorários. Art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70080069602 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

27/02/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/03/2019).”. (Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - SAQUES EM CONTA CORRENTE - OPERAÇÃO 

REALIZADA MEDIANTE SENHA PESSOAL - DEVER DE GUARDA - 

RESPONSABILIDADE DO CORRENTISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NO 

SERVIÇO BANCÁRIO. O correntista é responsável por qualquer operação 

realizada em sua conta, até comunicação de possível fraude, tendo em 

vista que é sua obrigação contratual a manutenção do cartão em sua 

posse e a comunicação imediata de qualquer fato que possa comprometer 

o negócio jurídico realizado entre as partes. (TJ-MG - AC: 

10239170001816001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 

03/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019).”. (Destaquei). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação. Ademais, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

17279554. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor 

da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 

27 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004871-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO CORREA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1004871-98.2019.8.11.0037 Promovente: AMARILDO 

CORREA DE LIMA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por AMARILDO CORREA DE LIMA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. A priori, determino de ofício a correção do valor da causa, na forma 

do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte 

autora não corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no 

presente caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização 

por danos morais. Neste ínterim, considerando o pedido expresso da parte 

autora. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção à previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Aduz a 

parte autora ser titular de unidade consumidora de número UC 6/984771-6, 

que no começo de junho de 2019 o seu imóvel apresentou sucessivas 

quedas de energia fazendo com que os seus equipamentos elétricos 

ligassem e desligassem; que a falha na prestação de serviço ocasionou a 

queima de dois produtos de sua residência, sendo uma parafusadeira de 

marca CRAFTMAM e uma impressora a Laser Jet da marca HP; que o 

conserto da impressora totalizou o valor de R$ 550,00 – o que já fora 

pago, e o conserto da parafusadeira restou em R$ 100,00 (cem reais) que 

ainda não foi consertada; que procurou o PROCON, porém não obteve 

êxito. Ao final pleiteia por danos materiais o importe de R$ 650,00, bem 

como dano moral no importe de 20 (vinte) salários mínimos. Sustenta a 

Reclamada em sua peça de bloqueio que haveria de ser demonstrado a 

existência de prejuízo e o nexo causal com o fato do serviço prestado. 

Que não há nos autos comprovação de que a oscilação de energia tenha 

tido o condão de danificar aparelhos elétricos da UC do autor, que o 

pedido de ressarcimento não foi atendido por não haver comprovação de 

interrupção na data Reclamada. Pois bem. Cabe frisar que 

responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, 

independendo de culpa (art. 14 do CDC1). A reclamada, portanto, 

responde pelos danos causados a eletroeletrônicos de seus usuários, a 

não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, 

o que aqui não se verifica. Diferentemente do alegado na contestação, 

comprovado está o nexo causal entre a queima dos aparelhos da 

reclamante e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica 

mantida pela Reclamada, que propiciou a sobretensão, causadora direta 

dos danos. Primeiramente é necessário consignar que quanto ao pedido 

de ressarcimento da referida parafusadeira de marca CRAFTMAM, tenho 

que não é devido, pois o autor não comprovou nos autos que o defeito 

tenha ocorrido por conta de falha na rede elétrica, e nem mesmo juntou 

orçamentos acerca do conserto do referido objeto. Outrossim, considero o 

comprovante de pagamento referente ao conserto da “IMPRESSORA HP 

LASER” no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), pois o 

“Parecer Técnico” (juntado no ID 22724802) demonstra defeito compatível 

com a descarga de energia elétrica, O QUE NÃO FOI IMPUGNADO PELA 

EMPRESA RECLAMADA. A queima do aparelho da autora é fato 

incontroverso. A Reclamada não apresentou nenhum documento que 

contradiz com o alegado na inicial. Tenho que existe verossimilhança na 

alegação da parte autora, que demonstrou com os orçamentos de 

assistência técnica que seu aparelho sofreu danos elétricos devido à 

descarga elétrica. O defeito na prestação do serviço, assim, está na 

ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da reclamada, pois é 

dever desta garantir a segurança dos serviços prestados, consoante 

imposição legal (art. 22 do CDC). Nesse sentido: RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCARGA DE ENERGIA EM REDE 

ELÉTRICA. QUEIMA DE TELEVISOR. DANO MATERIAL EXISTENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003188984, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 09/05/2012) (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71003188984 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Data de Julgamento: 09/05/2012, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2012)Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Dessa forma, comprovado o defeito no serviço, os danos e o 

nexo de causalidade, verifica-se que há dever da reclamada de suportar 

os custos do conserto do aparelho de impressora, no valor total de R$ 

550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Friso que a Reclamada, não 

impugnou de maneira específica os documentos apresentados pela parte 

autora em sua inicial, sobretudo em relação ao parecer técnico e nota 

fiscal de conserto do produto apresentados. No que tange ao dano moral 

pleiteado, tenho que são devidos, pois a autora demonstrou que por várias 

vezes buscou solução de seu problema perante a empresa Ré, inclusive 

fez reclamação no PROCON e teve o seu pedido administrativo indeferido 

conforme consta no ID 22724802. No caso em apreço, trata-se de bens de 

uso na atualidade cujo reparo não foi prontamente autorizado pela 

empresa requerida, embora a consumidora tenha apresentado laudo 

técnico informando que o bem havia sido danificado pela descarga 

elétrica. Ainda, a consumidora comprovou que procurou a empresa na via 

administrativa, sem que seu problema fosse solucionado. Destarte, 

entendo que neste caso o dano moral restou configurado pelo descaso da 

empresa em resolver o problema. Reconhecido o dever de indenizar. 

Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL Recurso Cível Nº 0065472-40.2015.811.0001 Origem: Sexto 

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Ana Paula Dias de 

Campos Recorrido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

EMENTA RECURSO INOMINADO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

TELEVISÃO DANIFICADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE NA 

VIA ADMINISTRATIVA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO PELA 

CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 654724020158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 26/08/2016, Publicado no DJE 

26/08/2016). No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida no pedido inicial para: a) condenar a reclamada a pagar a parte 

autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta reais) com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

válida e correção monetária pelo INPC devidos da data do evento danoso; 

e b) condenar a empresa ré ao pagamento à parte autora, a título de 

danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao 

mês contado da citação, e assim o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/99. Determino a retificação do valor da causa para constar o 

valor de 20 (vinte) salários mínimos, em conformidade com o pedido de 

danos morais formulado na petição inicial. Decisão sujeita à homologação 

do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Publicada no sistema Projudi. Com o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Às providências. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 
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Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005950-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA LUIZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005950-15.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CRISTINA LUIZA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, HOMOLOGO, para que 

produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre 

CRISTINA LUIZA DE OLIVEIRA E ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A., noticiado 

nos autos em Id. 27501052, já devidamente quitado (comprovante juntado 

em Id 27770071). Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Expeça-se alvará 

para a parte reclamante para levantamento dos valores depositados em Id 

25344410, até zerar as contas vinculadas a este processo, observando 

os dados bancários fornecidos em Id 27501052. Publicado e registrado no 

Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006835-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLOVIS ALCANTARA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006835-29.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO CLOVIS ALCANTARA 

DE DEUS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pelo requerente (ID. 

n°28233130), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intimações pela via 

eletrônica disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida 

baixa. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006919-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA FRORIPA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006919-30.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CATARINA FRORIPA MENDES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Homologo a desistência da 

presente ação, manifestada pela requerente (ID. n°28408996), para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intimações pela via eletrônica disponibilizada. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Primavera do 

Leste/MT, 28 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 147050 Nr: 3056-25.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, LUAN 

PIRES JACINTO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Magno Alexandre 

Vieira - OAB:OAB-GO 39.746, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Rosa Maria Pozzer Rotilli - OAB:14.441

 Autos n. 3056-25.2015.811.0037 (Código 147050).

Vistos.

1. Diante da comunicação da prisão do acusado LUAN PIRES JACINTO E 

SILVA (fl. 152), deve o feito prosseguir em seus ulteriores termos.

2. Considerando que referido acusado foi citado por edital (fls. 66), 

intime-o para apresentar resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias (CPP, art. 396, caput) nos termos da decisão de fls. 60, bem como 

para que se manifeste sobre o aproveitamento das provas até então 

produzidas.

No cumprimento da intimação, o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se o mesmo possui condições financeiras para constituir 

advogado. Não apresentada a resposta no prazo legal, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, §2º).

3. Sem prejuízo, expeça-se, ainda, carta precatória para a comarca de 

Itaberaí/GO para interrogatório do acusado Luan Pires, bem como para 

regularização de sua prisão que aconteceu naquela cidade.

 4. Requisite-se a SESP o necessário para o recambiamento do preso para 

esta comarca, no prazo de 05 dias.

5. Com o retorno das precatórias supra e havendo concordância quanto 

ao aproveitamento das provas, o que desde já fica homologada, 

apresentem as partes alegações finais, no prazo de 5 dias, 

sucessivamente.

Intimem-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 19 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212025 Nr: 4992-80.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA, LOURIVAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 468 de 1067



RODRIGUES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LAETE PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16915/MT, CLEITON FILGUEIRA SALES - OAB:23929/O, 

Franciele de Oliveira Rahmeier - OAB:OAB/MT 24.056, RODOLFO 

SORIANO WOLFF - OAB:11900, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 3. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a 

denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta 

supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente 

serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado 

para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal 

pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie. 4. 

Recurso desprovido. (STJ, RHC 97.488/PR, Rel. Ministro ANTONIO 

SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 

02/10/2019).Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.Assim, não 

verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 02.06.2020 às 13:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 16 de dezembro 

de 2019.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 228942 Nr: 4025-98.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MATHEUS FERNANDES AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:MT 18393/O

 Autos código 228942.

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 22.06.2020 às 15h00min, onde serão ouvidos o (a) 

ofendido (a), as testemunhas de acusação e defesa e o (a) acusado (a).

Consigno que por ocasião da audiência analisarei o pedido atinente a 

revogação das medidas protetivas após manifestação do Ministério 

Público.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209541 Nr: 3918-88.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FRANÇA TAVARES 

- OAB:MT 20490

 Autos código 209541.

Vistos.

Cuida-se de Ação Penal Pública movida em desfavor de PAULO SÉRGIO 

RIBEIRO DA SILVA, dando-o como incurso nas penas dos arts. 129, §1º, I 

c/c §9º e 331 do Código Penal em concurso material de infrações (CP, art. 

69).

A denúncia foi recebida em 25/06/2018 (fls. 53).

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação, 

oportunidade em que suscitou ausência de condição de procedibilidade da 

ação penal e inépcia da denúncia (fls. 68/72).

Vieram-me conclusos. Decido.

Quanto a preliminar de inépcia da inicial trazida pelo acusado não merece 

prosperar, posto que a denúncia contém exposição clara e objetiva dos 

fatos ditos delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e 

circunstanciais que lhes são inerentes, atendendo aos requisitos 

descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como permitindo 

ao denunciado o exercício pleno do direito de defesa.

Anota-se que para o oferecimento de denúncia exigem-se apenas indícios 

de autoria e materialidade que são as condições mínimas para sustentar a 

deflagração da ação penal.

Nesta fase, portanto, há que se examinar apenas os pressupostos de 

admissibilidade da ação, uma vez que a prova efetiva da autoria somente 

poderá ser aferida após a regular instrução processual, observando-se 

os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

 Sendo assim, presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, 

rejeito a referida preliminar.

No tocante a alegada falta de condição de procedibilidade decorrente do 

manifesto desejo do ofendido renunciar a representação (fls. 46/47), 

consigno que o delito apurado neste procedimento se processa mediante 

ação penal pública incondicionada prescindindo, pois, de representação 

da vítima.

Assim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência 

de instrução para 22/06/2020, às 15h30min, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 216539 Nr: 7217-73.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DELERA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código 216539

1. Como providência prévia à deliberação sobre a custódia cautelar, 

intime-se o réu para apresentar documentação que comprove residir no 

endereço informado, no prazo de 24 horas.

2. Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 23 de janeiro de 2020.

 PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA

 Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212778 Nr: 5377-28.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE LOPES BRAGA, LUCAS MARCOLINO, 

ACÁCIO COSTA RIBEIRO, SERGIO HENRIQUE LOPES, ISMAEL DA COSTA 

DOS SANTOS, HEMILIM HALHAIANE DOS SANTOS, FRANCISCO BISPO 

DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Cristina de Moraes 

Mendonça - OAB:OAB-MT 25.598, ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:OAB/MT 13994-E, CLADEMIR ROMEU DE 

LIMA - OAB:MT 20072, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, LIDIANE SILVA RODRIGUES SOUSA - OAB:20088/O, 

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JÚNIOR - OAB:9556

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar os réus 

Tatiane Lopes Braga, Ismael da Costa dos Santos e Hemilim Halhaiane dos 

Santos, nas penas do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I da Lei 12.850/13, e os 

réus Sérgio Henrique Lopes, Francisco da Silva Bispo Filho, Acácio Costa 

Ribeiro e Lucas Marcolino, todos como incursos nas penas dos arts. 2º, 

c/c §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13.Passo à dosimetria das 

penas.FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHOA pena prevista para o 

delito previsto no art. 2º, da Lei 12.850/2013 é de reclusão de 03 (três) a 

08 (oito) anos, e multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 224683 Nr: 2161-25.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO FERREIRA DE SÁ, ANDERSON 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ERMELINDO NERI - 

OAB:MT 21676/O, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O, 

ROGÉRIO NÓBREGA DA SILVA - OAB:14.736-A

 Autos código 224683

1. Diante do quanto solicitado retro, designo o dia 05.02.2020 às 14:00 

horas para oferecimento da suspensão condicional do processo ao 

denunciado, que se realizará nesta comarca por meio de 

videoconferência.

2. Para tanto, informo o link para acesso à sala de videoconferência do 

G a b i n e t e  d a  V a r a  C r i m i n a l  c o m o  s e n d o  o : 

https://call.lifesizecloud.com/657466, cuja senha é: 20202020.

 3. Comunique-se o Juízo deprecado.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 27 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233706 Nr: 6280-29.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR ROCHA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL FRANÇA TAVARES - OAB:MT/ 

20490

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado dos 

acusados à apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, 

do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 27 de janeiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 231085 Nr: 4881-62.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WITA DA SILVA PINHEIRO, MARCELO 

OLIVEIRA DE SOUZA, EDITE LUCAS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 Ante o exposto, indefiro o pedido de formulado por Wita da Silva 

Pinheiro.Assim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 19.02.2020 às 13:00 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 27 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233695 Nr: 6276-89.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:10041/O, REGINALDO SANCHES FELICIANO - OAB:MT/25.458

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado dos 

acusados à apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, 

do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 28 de janeiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158080 Nr: 8144-44.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DIAS DA SILVA, 

FERNANDO LUIZ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIO Quadros Jose Roldao 

- OAB:107099, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - OAB:12102/MT, 

MELQUISEDEC JOSE ROLDÃO - OAB:92219 , WILLIAN DIAS 

CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, resposta a acusação. Na mesma oportunidade 

deverá informar se concorda com o aproveitamento das provas já 

produzidas no curso da instrução processual referente ao acusado 

Fernando Luiz Vieira.

 Primavera do Leste-MT, 27 de janeiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215935 Nr: 6955-26.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO TOLEDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacinto Cáceres - 

OAB:OAB-MT 25.063

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - remeto estes autos para seja 

intimado o advogado do acusado à apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 

e nos termos do artigo 55, da Lei 11.343-2006.

Primavera do Leste-MT, 27 de janeiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227959 Nr: 3670-88.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADJ, WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, GILBERTO MACHADO CUSTODIO - 

OAB:6435-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, resposta a acusação.

 Primavera do Leste-MT, 27 de janeiro de 2020.

Migueloncito dos Santos
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Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230150 Nr: 4491-92.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - remeto estes autos para seja 

intimado o advogado do acusado à apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 

e nos termos do artigo 55, da Lei 11.343-2006, a defesa preliminar.

Primavera do Leste-MT, 27 de janeiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 217803 Nr: 7706-13.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE CESAR OLLER COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480

 Autos código 217803

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 20.04.2020 às 13:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203055 Nr: 796-67.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIZALDO JOSÉ LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LAETE PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16915/MT, FRANCIELE OLIVEIRA RAHMEIER - 

OAB:24.056 MT

 Autos código 203055

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 20.04.2020 às 16:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210726 Nr: 4425-49.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490

 Autos código 210726

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 27.04.2020 às 16:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206238 Nr: 2335-68.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos código 206238

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 11.05.2020 às 16:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 177628 Nr: 7596-39.2017.811.0040

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, AMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO, para fins de determinar o assento de 

óbito de RAIMUNDO NONATO MONTEIRO DA SILVA, sexo masculino, 

nascido em 08/06/1972, natural de São Luiz Gonzaga/MA, filho de José 

Carneiro da Silva e \ita Alves Monteiro, falecimento ocorrido em Dom 

Eliseu/PA, em 06/12/2015, causa mortis infarto agudo do miocárdio e 

hipertensão arterial.Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil do 

Município de Dom Eliseu/PA, no qual deverá constar a necessidade de 

comunicação ao Juízo quando do atendimento da determinação, o que 

deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias.Isento de custas. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sorriso/MT, 27 de janeiro de 

2020.Érico de Almeida DuarteJuiz de Direito Diretor do Foro.

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007348-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA BATISTA CID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA BATISTA CID OAB - SP233202 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO MALINSKI (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1007348-85.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 
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Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

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

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 28 de janeiro de 2020. SANDRA 

CRISTINA RODRIGUES FERRAZ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008203-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CESAR MARTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (ESPÓLIO)

ELISEU JOSE SCHAFER (EXECUTADO)

ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA (INVENTARIANTE)

 

Processo nº: 1008203-64.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

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

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 28 de janeiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008144-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODICLEI MARCOS PIRES SALINA (REQUERIDO)

 

1008144-76.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 28 de janeiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008591-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INACERES AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA MARIA PANDO ALVES OAB - SP125618 (ADVOGADO(A))

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO GRANDO E FILHOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

1008591-64.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 28 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1003814-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003814-36.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANA ALICE DE SOUZA SANTOS REU: BANCO BRADESCO SA, PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cuida-se de 

cautelar de exibição de documentos apresentada por ANA ALICE DE 

SOUZA SANTOS em face de BANCO BRADESCO S/A e PORTO SEGURO 

CIA SEGUROS GERAIS, todos qualificados nos autos, aduzindo em 

síntese, que a requerente possui conta bancária junto a instituição 

financeira da primeira requerente onde recebe seu benefício 

previdenciário, sobre o qual vem sofrendo descontos que desconhece a 

origem. Nesse sentido, a parte autora requereu administrativamente à ré 

informações sobre a natureza dos descontos, bem como a exibição dos 

seus respectivos contratos, todavia, tal solicitação até o presente 

momento não fora atendida. De tal modo, requer em caráter liminar que a 

empresa requerida seja compelida a apresentar todos os contratos que 

originaram os descontos. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. De proêmio, registro que a 

tutela de urgência pode ser requerida em caráter antecedente ou 

incidental, nos exatos termos do artigo 294, parágrafo único, do CPC: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Nesta toada, 

verifica-se que o pedido da parte autora encontra respaldo naquilo que 

prescreve o artigo 305, do CPC, in verbis: Art. 305. A petição inicial da 

ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente 

indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se 

objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o 

caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303. 

Oportuno registrar que a tutela provisória para a concessão da liminar de 

exibição de documentos ora requerida, pode ser fundamentada na 

urgência (art. 300 CPC) e/ou na evidência (art. 311 CPC). Relativamente a 

tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Como se vê, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, é imprescindível a demonstração dos requisitos da 

plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da 

demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso em exame, a requerente fundamenta o pedido de 

exibição de documentos na tutela de urgência – art. 381, 396 e seguinte 

do atual CPC. Logo, a obtenção da tutela pretendida, depende do grau de 

probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Com efeito, o primeiro requisito corresponde ao 

fumus boni iuris; em outras palavras, pressupõe a demonstração da 

probabilidade de existência do direito invocado pela demandante, o que 

restou suficientemente comprovado nos autos, eis demonstrou 

satisfatoriamente a existência da relação jurídica junto a ré, além dos 

respectivos descontos em sua conta bancária (id. 20743016). Aliado a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 472 de 1067



isso, convém destacar que a parte autora tem direito ao acesso aos 

contratos firmados, os quais são comuns às partes, como forma de 

viabilizar a formulação do pedido principal. Seguindo, outra não é a 

conclusão que se alcança com relação ao segundo requisito - periculum in 

mora. Evidente que sem acesso aos documentos que ora se busca a 

exibição, a autora não tem condições de manejar ação para pleitear 

eventuais direitos. Sobre o tema em voga, oportuno a ementa abaixo 

transcrita de lavra da 6ª Câmara Cível do TJMT: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - TUTELA 

CAUTELAR ANTECEDENTE - NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

CABIMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - COMPROVAÇÃO - 

MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - ART. 400 DO CPC. Cabível ação de 

exibição de documentos com pedido de tutela cautelar, nos termos dos 

arts. 300 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Presentes os 

requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve ser deferida a tutela de 

urgência. "Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja 

exibido" (art. 400, parágrafo único, do novo CPC). (AI 134048/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

30/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) No mesmo sentido 

pronunciou-se o TJSP: Exibição de documentos – O novo CPC não retirou 

o direito da parte de examinar documento que esteja em poder de outrem, 

nem extinguiu o direito autônomo à produção de prova – Pedido 

administrativo não atendido – Interesse de agir patente – Análise do REsp 

1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC) – Documento comum às partes – 

Exibição devida – Recurso provido. (Relator(a): Souza Lopes; Comarca: 

São Paulo; Órgão julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 27/04/2017; Data de registro: 27/04/2017) Nessa toada, 

preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, é de se acolher o 

pedido de tutela de urgência liminarmente, de modo a determinar a exibição 

dos documentos elencados na inicial. Pelo exposto, com fundamento no 

art. 300 CPC, DEFIRO LIMINARMENTE o pedido de tutela de urgência para 

DETERMINAR que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, exiba os 

contratos de que originaram os descontos mencionados na exordial. 

CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos do artigo 

307 do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006688-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

F. K. T. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos nº 1006688.28.2018.8.11.0040 Vistos etc. Por se tratar de 

processo envolvendo massa falida, defiro o requerimento formulado pela 

petição de Id. 26542306. Intime-se a Massa Falida de Grupal Agroindustrial 

S/A e outras, na pessoa de seu Administrador Judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o depósito judicial de 50% dos honorários 

periciais. Efetuado o depósito, expeça-se o competente alvará de 

levantamento em favor do Perito nomeado, intimando-o para dar imediato 

início aos trabalhos periciais. Por oportuno, anoto que o saldo 

remanescente do valor relativo aos honorários periciais deverão ser 

depositados nestes autos, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

depósito da primeira parcela, independentemente de conclusão da perícia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008926-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. C. (REQUERENTE)

T. M. C. (REQUERENTE)

P. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SOARES MAIA CAMPOS OAB - 048.612.106-23 

(REPRESENTANTE)

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1008926-83.2019.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DESIGNO audiência de mediação para o dia 09 de 

Março de 2020, às 17h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos 

moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de 

Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou requerida à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000992-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. O. D. L. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

quanto a petição do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso, 

28/01/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006795-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva, desta forma, impulsiono os presentes autos para intimar a 

parte autora para apresentar, querendo, impugnação à contestação. 

Sorriso, 28/01/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002838-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE ROSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDE ROSA OAB - MT18693/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME (REU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (REU)

SULA TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. 

(REU)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

MARINA NOVETTI VELLOSO OAB - DF54705 (ADVOGADO(A))

RODOLPHO VANNUCCI OAB - SP217402 (ADVOGADO(A))

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT15866-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MEDEIROS PACHECO OAB - MT6065-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AGNO MARTINS (TESTEMUNHA)

EDSON LUIZ CHAGAS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos nº 1002838.97.2017.8.11.0040 Vistos etc. 

Diante da manifestação da ré Mato Grosso Comércio de Combustíveis e 

Derivados Ltda, defiro a prova pericial requerida e, para sua realização, 

nomeio como Perita Judicial a Sra. Camila Fernanda Bertelli Kzyzanoski 

(conforme ficha cadastral anexa), a qual cumprirá seu encargo 

independentemente de compromisso, devendo o laudo ser entregue no 

prazo de 30 (trinta) dias, tudo conforme arts. 465 e 466 do NCPC. 

Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

formularem quesitos e indicarem assistente técnico, nos termos do art. 

465, § 1º do NCPC. Após, intime-se a Sra. Perita acerca da sua nomeação 

e dos quesitos formulados, para que se manifeste nos termos do art. 465, 

§ 2º do NCPC. Apresentada a proposta de honorários, intime-se a parte-ré 

Mato Grosso Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, conforme prevê art. 465, § 3º 

do NCPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte 

interessada, conclusos para fins do disposto no art. 95, na forma do que 

prevê o art. 465, § 3º, ambos do NCPC. Definido o valor dos honorários 

periciais, intime-se a requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o depósito, sendo que, 50% será liberado no início da perícia e o restante 

após a homologação do laudo. Efetuada a liberação do percentual acima, 

intime-se a Sra. Perita a apresentar o laudo em Cartório, no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme acima fixado. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação, conforme prevê 

o art. 47, § 1º do NCPC. Depositado o laudo em Cartório, intimem-se as 

partes para que sobre ele se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, art. 477, § 1º do NCPC. No mais, homologo para que surta os 

regulares efeitos de legalidade a desistência manifestada pela ré Sula 

Transportes Ltda ME no que se refere a prova pericial. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002838-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE ROSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDE ROSA OAB - MT18693/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME (REU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (REU)

SULA TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. 

(REU)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

MARINA NOVETTI VELLOSO OAB - DF54705 (ADVOGADO(A))

RODOLPHO VANNUCCI OAB - SP217402 (ADVOGADO(A))

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT15866-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MEDEIROS PACHECO OAB - MT6065-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AGNO MARTINS (TESTEMUNHA)

EDSON LUIZ CHAGAS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos nº 1002838.97.2017.8.11.0040 Vistos etc. 

Diante da manifestação da ré Mato Grosso Comércio de Combustíveis e 

Derivados Ltda, defiro a prova pericial requerida e, para sua realização, 

nomeio como Perita Judicial a Sra. Camila Fernanda Bertelli Kzyzanoski 

(conforme ficha cadastral anexa), a qual cumprirá seu encargo 

independentemente de compromisso, devendo o laudo ser entregue no 

prazo de 30 (trinta) dias, tudo conforme arts. 465 e 466 do NCPC. 

Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

formularem quesitos e indicarem assistente técnico, nos termos do art. 

465, § 1º do NCPC. Após, intime-se a Sra. Perita acerca da sua nomeação 

e dos quesitos formulados, para que se manifeste nos termos do art. 465, 

§ 2º do NCPC. Apresentada a proposta de honorários, intime-se a parte-ré 

Mato Grosso Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, conforme prevê art. 465, § 3º 

do NCPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte 

interessada, conclusos para fins do disposto no art. 95, na forma do que 

prevê o art. 465, § 3º, ambos do NCPC. Definido o valor dos honorários 

periciais, intime-se a requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o depósito, sendo que, 50% será liberado no início da perícia e o restante 

após a homologação do laudo. Efetuada a liberação do percentual acima, 

intime-se a Sra. Perita a apresentar o laudo em Cartório, no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme acima fixado. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação, conforme prevê 

o art. 47, § 1º do NCPC. Depositado o laudo em Cartório, intimem-se as 

partes para que sobre ele se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, art. 477, § 1º do NCPC. No mais, homologo para que surta os 

regulares efeitos de legalidade a desistência manifestada pela ré Sula 

Transportes Ltda ME no que se refere a prova pericial. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos nº 1002838.97.2017.8.11.0040 Vistos etc. 

Diante da manifestação da ré Mato Grosso Comércio de Combustíveis e 

Derivados Ltda, defiro a prova pericial requerida e, para sua realização, 

nomeio como Perita Judicial a Sra. Camila Fernanda Bertelli Kzyzanoski 

(conforme ficha cadastral anexa), a qual cumprirá seu encargo 

independentemente de compromisso, devendo o laudo ser entregue no 

prazo de 30 (trinta) dias, tudo conforme arts. 465 e 466 do NCPC. 

Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

formularem quesitos e indicarem assistente técnico, nos termos do art. 

465, § 1º do NCPC. Após, intime-se a Sra. Perita acerca da sua nomeação 

e dos quesitos formulados, para que se manifeste nos termos do art. 465, 

§ 2º do NCPC. Apresentada a proposta de honorários, intime-se a parte-ré 

Mato Grosso Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, conforme prevê art. 465, § 3º 

do NCPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte 

interessada, conclusos para fins do disposto no art. 95, na forma do que 

prevê o art. 465, § 3º, ambos do NCPC. Definido o valor dos honorários 
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periciais, intime-se a requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o depósito, sendo que, 50% será liberado no início da perícia e o restante 

após a homologação do laudo. Efetuada a liberação do percentual acima, 

intime-se a Sra. Perita a apresentar o laudo em Cartório, no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme acima fixado. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação, conforme prevê 

o art. 47, § 1º do NCPC. Depositado o laudo em Cartório, intimem-se as 

partes para que sobre ele se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, art. 477, § 1º do NCPC. No mais, homologo para que surta os 

regulares efeitos de legalidade a desistência manifestada pela ré Sula 

Transportes Ltda ME no que se refere a prova pericial. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito
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VANILDE ROSA OAB - MT18693/O (ADVOGADO(A))
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BRUNO MEDEIROS PACHECO OAB - MT6065-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AGNO MARTINS (TESTEMUNHA)

EDSON LUIZ CHAGAS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos nº 1002838.97.2017.8.11.0040 Vistos etc. 

Diante da manifestação da ré Mato Grosso Comércio de Combustíveis e 

Derivados Ltda, defiro a prova pericial requerida e, para sua realização, 

nomeio como Perita Judicial a Sra. Camila Fernanda Bertelli Kzyzanoski 

(conforme ficha cadastral anexa), a qual cumprirá seu encargo 

independentemente de compromisso, devendo o laudo ser entregue no 

prazo de 30 (trinta) dias, tudo conforme arts. 465 e 466 do NCPC. 

Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

formularem quesitos e indicarem assistente técnico, nos termos do art. 

465, § 1º do NCPC. Após, intime-se a Sra. Perita acerca da sua nomeação 

e dos quesitos formulados, para que se manifeste nos termos do art. 465, 

§ 2º do NCPC. Apresentada a proposta de honorários, intime-se a parte-ré 

Mato Grosso Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, conforme prevê art. 465, § 3º 

do NCPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte 

interessada, conclusos para fins do disposto no art. 95, na forma do que 

prevê o art. 465, § 3º, ambos do NCPC. Definido o valor dos honorários 

periciais, intime-se a requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o depósito, sendo que, 50% será liberado no início da perícia e o restante 

após a homologação do laudo. Efetuada a liberação do percentual acima, 

intime-se a Sra. Perita a apresentar o laudo em Cartório, no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme acima fixado. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação, conforme prevê 

o art. 47, § 1º do NCPC. Depositado o laudo em Cartório, intimem-se as 

partes para que sobre ele se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, art. 477, § 1º do NCPC. No mais, homologo para que surta os 

regulares efeitos de legalidade a desistência manifestada pela ré Sula 

Transportes Ltda ME no que se refere a prova pericial. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008416-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

 

embarg ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL 

DE SORRISO SENTENÇA Processo: 1008416-70.2019.8.11.0040. 

AUTOR(A): SOLISMAR LUIZ GIASSON REU: DELCIONE GEMMI Vistos etc. 

Cuida-se de embargos de declaração apresentado por SOLISMAR LUIZ 

GIASSON em relação à decisão proferida em id. 27353716, que indeferiu a 

tutela de urgência pleiteada, asseverando que a mesma é omissa, uma 

vez que houve o preenchimento e comprovação dos requisitos 

necessários a concessão da tutela de urgência (id. 27666918). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Não obstante os argumentos do 

embargante, cristalino que os embargos manejados tratam de 

inconformismo do requerente com o indeferimento da tutela. Assim e, 

consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a decisão proferida a 

partir da análise dos embargos de declaração somente pode modificar o 

conteúdo de um julgado, quando isso for consequência da correção do 

ato, o que, não é o caso dos autos, já que, ao contrário do que afirma o 

embargante, não se vislumbra na decisão embargada qualquer vício. É 

sabido que, não se pode admitir os presentes embargos com objetivos 

infringentes, pois, a alteração da decisão proferida somente poderia 

ocorrer como reflexo da sua correção por um dos vícios previstos no 

dispositivo legal supracitado. Lecionando sobre o tema, o mestre 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se 

declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é 

deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que 

reexprima”. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400). Pelo exposto, RECEBO, todavia, 

DEIXO DE ACOLHER os embargos de declaração apresentados. No mais, 

CUMPRA-SE consoante decisão proferida em id. 27353716. Às 

providências.
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Processo Número: 1008416-70.2019.8.11.0040
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(ADVOGADO(A))
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embarg ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL 

DE SORRISO SENTENÇA Processo: 1008416-70.2019.8.11.0040. 

AUTOR(A): SOLISMAR LUIZ GIASSON REU: DELCIONE GEMMI Vistos etc. 

Cuida-se de embargos de declaração apresentado por SOLISMAR LUIZ 

GIASSON em relação à decisão proferida em id. 27353716, que indeferiu a 
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tutela de urgência pleiteada, asseverando que a mesma é omissa, uma 

vez que houve o preenchimento e comprovação dos requisitos 

necessários a concessão da tutela de urgência (id. 27666918). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Não obstante os argumentos do 

embargante, cristalino que os embargos manejados tratam de 

inconformismo do requerente com o indeferimento da tutela. Assim e, 

consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a decisão proferida a 

partir da análise dos embargos de declaração somente pode modificar o 

conteúdo de um julgado, quando isso for consequência da correção do 

ato, o que, não é o caso dos autos, já que, ao contrário do que afirma o 

embargante, não se vislumbra na decisão embargada qualquer vício. É 

sabido que, não se pode admitir os presentes embargos com objetivos 

infringentes, pois, a alteração da decisão proferida somente poderia 

ocorrer como reflexo da sua correção por um dos vícios previstos no 

dispositivo legal supracitado. Lecionando sobre o tema, o mestre 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se 

declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é 

deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que 

reexprima”. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400). Pelo exposto, RECEBO, todavia, 

DEIXO DE ACOLHER os embargos de declaração apresentados. No mais, 

CUMPRA-SE consoante decisão proferida em id. 27353716. Às 

providências.
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FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. (REU)
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MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008416-70.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

SOLISMAR LUIZ GIASSON RÉU: DELCIONE GEMMI Vistos etc. Cuida-se de 

Ação de Declaratória c.c. Tutela de Urgência ajuizada por Solismar Luiz 

Giasson em face de Delcione Gemmi, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo o seguinte: Em 30/07/2019 o autor foi surpreendido por uma 

Notificação Extrajudicial encaminhada pela ré suscitando desinteresse na 

continuidade do Contrato de Comodato pactuado entre as partes em 

08.01.2018, com prazo de duração até 08.01.2023, relativo à exploração 

do imóvel rural denominado Fazenda Pinhal I, situado na Gleba Portal do 

Verde-I, no município de Sorriso/MT, com área de 242,3264 ha, inscrito na 

matrícula nº 47830, do CRI de Sorriso/MT (Doc. 05) de propriedade da 

demandada. Pela referida notificação, a requerida alega que houve quebra 

de confiança por motivos relacionados ao término da convivência 

conjugal, concedendo ao autor prazo de 30 (trinta) dias para 

desocupação da área. Esclarece o autor que conviveu com a requerida 

em união estável entre o período de 1995 a 2018, sendo que a dissolução 

desta união é objeto da Ação de Reconhecimento de União Estável nº 

10000029-66.2019.8.11.0040, que tramita perante a 3ª Vara Cível dessa 

Comarca. Também destaca que o imóvel em questão, não integra os bens 

comuns do casal, conforme expressamente consignado pela própria 

requerida na mencionada notificação. Segue dizendo que, ao contrário do 

que foi consignado na notificação, o autor explora a área desde o ano de 

2006, por meio de arrendamento. Logo, iniciou o iniciou o plantio em 

aproximadamente 180 hectares, dentro dos limites da Fazenda Pinhal-I e, 

objetivando o aumento dos rendimentos, passou a realizar a abertura 

agricultável da área, sendo responsável pelos pagamentos destes custos, 

bem como pela introdução de benfeitorias. Diz que, inclusive, após 

abertura da área, celebrou verbalmente com a requerida contrato de 

arrendamento, comprometendo-se a entregar-lhe como forma de 

pagamento a quantia anual de 2.000 sacas de soja, cujas entregas tiveram 

início a partir de 2012 e estão sendo realizados regularmente. Já em 

06.03.2017, o autor e a ré celebraram “Contrato de Arrendamento de 

Imóvel Rural para fins de Exploração Agrícola”, por um prazo de 05 (cinco) 

anos de vigência, encerrando-se, portanto, na safra agrícola de 

2021/2022. Pelo arrendamento, restou consignado e ratificado o 

pagamento na quantia de 2.000 (duas mil) sacas de soja. Relativamente ao 

contrato de comodato, objeto da notificação, esclarece que somente foi 

pactuado porque as instituições bancárias passaram a exigir, além do 

contrato de arrendamento, a existência de contrato de comodato. Todavia, 

a relação entre os litigantes jamais operou-se a título gratuito, conforme 

comprovantes que instruem a inicial. Em razão desses fatos, ajuíza a 

presente ação requerendo a título de tutela de urgência o seguinte: “a) ..... 

determinar que a Requerida seja compelida em cessar as ameaças que 

vem promovendo em desfavor da posse do Autor, devendo respeitar os 

prazos previsto no contrato celebrado com o Requerente, bem como os 

ditames legais previstos na Lei n. 4.504/1964 e Decreto de n. 59.566/66, 

sob pena de multa a ser estipulada por este d. juízo; b) ............suspensão 

dos efeitos da notificação extrajudicial expedida pela Requerida, 

garantindo-se a manutenção do Autor na posse da Faz. Pinhal, por força 

da relação de arrendamento existente entre as partes, sob pena de multa 

a ser estipulada por esse juízo;” (Id. 26873847, págs. 16/17) Além dos 

requerimentos de mérito, requer o parcelamento das custas processuais, 

na forma do art. 98, § 6º do CPC e Provimento nº 41/2016. A inicial veio 

instruída com os documentos de id. 26873848. É o breve relato. Decido. De 

pronto, defiro o parcelamento das custas processuais e taxa judiciária 

devidas nestes autos na forma postulada, o que faço com fundamento no 

art. 98, § 6º do CPC c.c. art. 468, §§ 6º e ss da CNGC/MT. Intime-se a 

parte autora para efetuar o recolhimento da primeira parcela no prazo de 

15 (quinze) dias e as demais até a mesma data dos meses subsequentes, 

sob pena de extinção da ação. Seguindo, urge examinar o pedido de tutela 

de urgência formulado. Sobre o tema em voga, o artigo 300 do atual CPC 

assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte econômicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Veja-se que, para a 

concessão da tutela provisória de urgência, no caso, em caráter 

antecedente, é imprescindível a demonstração dos requisitos da 

plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da 

demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do 

processo. Deflui-se dos autos que a controvérsia em voga recai sobre a 

área rural denominada Fazenda Pinhal I, situada na Gleba Portal do Verde 

– I, neste Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, com área de 

242,3264 há, matriculada sob nº 47830 do CRI de Sorriso, Relativamente 

ao imóvel acima, ao menos pelo que consta dos autos, Solimar Luiz 

Giasson e Delcione Gemmi firmaram um contrato de contrato de comodato 

em janeiro de 2018, com vigência pelo período de 05 (cinco) anos, entre 

08/01/2018 a 08/01/2013 (id. 26873889). Entretanto, já na carta de 

anuência de id. 26874596, págs. 1/2, datada de agosto/2011, endereçada 

ao Banco do Brasil S/A para fins de obtenção de financiamento, Solismar 

Luiz Giasson e Delcione Gemmi declararam que a mesma área acima foi 

cedida pela segunda ao primeiro a título de arrendamento. Por fim, 

juntou-se ainda ao processo o contrato de id. 26874602, págs. 1/2, datado 

de março/2017, pelo qual Delcione Gemmi arrendou a mesma área ao Sr. 

Solimar Luiz Giasson pelo prazo de 05 (cinco) anos, ou seja, para as 

safras agrícolas de 20172018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022. Como se vê, há três documentos relativos a área em questão, 

sendo que, enquanto um afirma tratar de comodato, os demais fazem 

referência a um suposto arrendamento, de modo que, mesmo para um 

Juízo de cognição sumária, inexiste elementos indicativos da probabilidade 

do direito, devendo a questão ser esclarecida no decorrer da instrução 
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probatória. Diz o autor que, na realidade, trata-se de contrato de 

arrendamento, sendo que o comodato foi firmado apenas e tão-somente 

com a finalidade de obter financiamento junto à instituição financeira, 

entretanto, não trouxe para o processo qualquer documento 

comprobatório de eventual pagamento feito à requerida. Nessa toada, 

após realizar um raso exame dos fatos alegados e dos documentos que 

acompanham a peça inicial, é possível concluir que não há elementos à 

evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, sendo imperioso a 

deflagração do contraditório, bem como da instrução probatória para, 

inclusive, ser perquirido sob qual regime jurídico está sujeita a relação 

negocial estabelecida entre as partes. Pelo exposto, com fundamento no 

art. 300 c.c., INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulados, eis 

que ausentes os requisitos legais necessários. Cite-se a requerida para 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código 

de Processo Civil. Em consonância com o disposto no art. 334, do Novo 

Código de Processo Civil, designo sessão de conciliação para o dia 23 de 

Março de 2020, às 09:30 horas, a ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a conciliação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação. Não havendo solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Face o 

disposto no art. 344 do NCPC, se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Às providências. Intimem-se. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000431-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CORTONA RANIERI OAB - SP129679 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JOSE DA CRUZ PEREIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 28/01/2020 Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98536 Nr: 1098-63.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMÁQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, ANTONIO MORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1098-63.2013.811.0040

 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL->PROCESSO DE 

EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

PARTE RÉ: VALMÁQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA 

E ANTONIO MORETO

CITANDO(A, S): ANTONIO MORETO, CPF: 235.434.939-49, e de 

VALMÁQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ: 

08.831.839/0001-83.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/02/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 54.750,72

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para no prazo de 

03 (três) dias, efetuarem o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob 

pena de não o fazendo serem-lhe penhorados tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do NCPC) ou oferecerem 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914 C.C. art. 915 do NCPC).

RESUMO DA INICIAL: O exequente é credor dos executados no importe de 

R$ 54.750,72 (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e 

setenta e dois centavos) representada pela “Cédula de Crédito Bancário – 

Conta Garantida Aval – PJ”, celebrada em 08/04/2011, no valor de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais), com vencimento estipulado para o dia 

05/10/2011, com encargos prefixados à base de 4,70% ao mês e demais 

consectárias. Os executados utilizaram-se regularmente do crédito que 

lhe fora concedido, consoante se infere através da planilha anexa ao 

pedido. Desse modo, o exequente tornou-se credor dos executados da 

importância de R$ 41.651,02 (quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e 

um reais e dois centavos), valor correspondente ao saldo devedor da 

“Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Aval – PJ”, que 

devidamente corrigida, pelo índice oficial, acrescida de juros de mora à 

base de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual à base de 2% (dois 

por cento), perfaz a quantia de R$ 54.750,72 (cinquenta e quatro mil 

setecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos). O exequente 

usou todos os meios suasórios para o recebimento de seu crédito, porém, 

tornaram-se infrutíferas todas as tentativas, não restando alternativa 

senão o ajuizamento da presente execução.

DESPACHO: Vistos etc. Diante das tentativas infrutíferas de citação 

pessoal dos executados, em consonância com o disposto no art. 256, 

inciso II, do Código de Processo Civil, CITEM-SE os executados por edital, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências de praxe. 

Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do 

CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para 

defender os interesses dos demandados, que deverá ser intimada desta 

nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, no prazo legal. 

Após, manifeste-se a parte exequente, requerendo o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Eu, Lillian Vanessa Luiz, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 7 de outubro de 2019.

Danila Trindade Jeppez Albanez Garcia

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86158 Nr: 5576-85.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO OTTO NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, GILCENO CALEFFI - OAB:19010/O, Giovanna 

de Freitas Sartori - OAB:19.753, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi realizada a Penhora no Rosto dos autos de nº 

4617.12.2014.811.0040, conforme decisão de fl. 337.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84392 Nr: 3629-93.2011.811.0040
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA COLERAUS OCHOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA CRED. FINAN. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:PR 58.647

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170614 Nr: 3764-95.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DJALMA NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, Luiz Alexandre Cristaldo - OAB:, MOGLY ADAS 

COSTA - OAB:18.094 OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087

 Nos termos da decisão de fl. 61, procedo a intimação das partes para 

apresentação das alegações finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias

Sorriso, 27 de janeiro de 2020.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136371 Nr: 8676-09.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSO VICENTE DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERANTES, AGENOR MAMEDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B, MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - OAB:24.646-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:45291, JAYME BROWN DA MAIA PITHON - 

OAB:8406, LUÍS FERNANDO SUART PINTO - OAB:17834, RENATO 

MENDONÇA NAZARÉ - OAB:20945, REYNALDO HÉLIO DA COSTA NETO 

- OAB:43435

 IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte requerida para 

apresentar as suas alegações finais, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32439 Nr: 1613-45.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRISO CASA DOS FILTROS LTDA ou 

M.L.Filtros e Lubrificantes Ltda, ANGELO MUNARO, MARINES MUNARO 

SALERMO, GENY CIMA MUNARO, ANDRESSA SALERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANDRÉ VIANA 

COUTINHO - OAB:19.423, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - 

OAB:8506-A, TÂNIA DA CONSOLAÇÃO BAHIA CARVALHO SIQUEIRA - 

OAB:89.277, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, por seus 

advogados, via DJE, para manifestar-se acerca da petição da advogada 

Lucimar Cristina Gimenez Cano, juntada às fls. 340/346.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35429 Nr: 4535-59.2006.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL CRISTINO GRAEBIN - 

OAB:42855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, de que foi 

designada para o dia 31 de março de 2020, às 14:00 hs, a realização da 

Audiência de oitiva da testemunha, pela MMª Juíza de Direito da 6ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59666 Nr: 2964-14.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data averbei nos presentes autos a penhora nos rosto 

dos autos referente ao feito 1002607-07.2016.8.11.0040, do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Sorriso - MT, para garantir a dívida no valor 

de R$ 10.507,86 (dez mil, quinhentos e sete reais e oitenta e seis 

centavos), polo ativo: Marco Aurélio Banfi e polo passivo: Ortenila Salete 

Banfi da Silva, conforme documentos que encarto nesta data. Ainda, 

intimo as partes da penhora no rosto dos autos lavrada.

Sorriso, 27 de janeiro de 2020.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83742 Nr: 2844-34.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA, NÁDIA SALÉH 

BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THOMAS GERSON 

RIBEIRO LEAL, para devolução dos autos nº 2844-34.2011.811.0040, 

Protocolo 83742, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123217 Nr: 1317-08.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL LUIS MARCINIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI MUNIZ DA SILVA, JUNIOR CESAR DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, por seus 

advogados, via DJE, para querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação do Requerido.
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 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135381 Nr: 8174-70.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO PRESOTTO - ESPOLIO, LENOIR PREZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239437, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96.057-0-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

DA SILVA - OAB:33.327, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP 211.648

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL WURZIUS, 

para devolução dos autos nº 8174-70.2015.811.0040, Protocolo 135381, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4268 Nr: 1290-21.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ STELLATO, MAMEDE STELLATO - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEM-HUR CARVALHO CABRERA 

MANO FILHO - OAB:273.774/SP, Henrique Petribu Faria - OAB:273774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISADORA BIONDO DE SOUZA - 

OAB:26003/O, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, por seus 

advogados, via DJE, para apresentar certidão atualizada da matrícula nº 

105.265 do CRI de Cuiabá, uma vez que a última juntada nos autos, data 

do ano de 2016, bem como, recolher mais uma guia de certidão de 

processo em tramitação-com busca e juntar aos autos, para expedição de 

Certidão/Termo de Penhora. Informo que o recolhimento de mais uma guia 

se faz necessário tendo em vista que serão emitidas duas certidões com 

selos (cartórios distintos).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004702-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. B. (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO BRAGA (REQUERENTE)

E. G. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004702-73.2017.8.11.0040. Vistos etc. Diante da certidão de id. 

24653343, INTIMEM-SE para apresentação das contrarrazões no prazo 

legal (art. 1.010, §1º, do CPC). Após, nos termos do art. 1.010, § 3º do 

CPC, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça Estadual, com as 

nossas homenagens e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000357-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCOS WASEM (EXECUTADO)

MARCIO LUIZ HAAB (EXECUTADO)

JOSE AURELIO ZILLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

JARBAS VALDIR DE MEDEIROS OAB - MT17911/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000357-98.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: MARCELO MARCOS 

WASEM, MARCIO LUIZ HAAB, JOSE AURELIO ZILLI Vistos etc. Pelas 

razões já consignadas e, não havendo qualquer fato novo hábil a 

modificar o decisum, MANTENHO a decisão de id. 28268288, ressaltando 

que eventual excesso de penhora pode configurar abuso de autoridade 

nos termos do art. 36 da Lei nº 13.869/2019. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1002658-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO ASCOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002658-13.2019.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo 

exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, 

do Código de Processo Civil. Por outro lado, resultando frustrada a 

penhora via bacenjud, EXPEÇA-SE mandado de penhora de bens, 

consoante requerimento constante no último parágrafo do petitório de id. 

23071550. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000416-47.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILSON DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000416-47.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em desfavor de ADAILSON DA COSTA SILVA, 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na 

exordial. Analisando os autos, observa-se ainda que a notificação 

extrajudicial da parte requerida foi entregue em endereço diverso do 
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constante do contrato firmado entre as partes, bem como recebi por 

terceira pessoa (id. 28465227, p. 10). É certo que, embora a permissão 

legal de que a notificação não seja assinada pelo próprio devedor não 

isenta o credor de providenciar que a notificação seja encaminhada ao 

endereço constante no contrato firmado. Ademais, a notificação em 

endereço diverso do contrato somente pode ser considerada válida para 

fins de comprovação da mora se o recebimento for pessoal. Destarte, não 

obstante a petição inicial sustentar que a parte demandada está 

devidamente constituída em mora, verifica-se que não há a comprovação 

efetiva da notificação pessoal desta. Posto isso, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR 

a inicial no sentido de comprovar a mora do devedor, bem como 

comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de 

indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Oportunamente, façam-me 

os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000423-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO BIANCHIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000423-39.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000431-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CORTONA RANIERI OAB - SP129679 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JOSE DA CRUZ PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000431-16.2020.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de pedido 

realizado por BANCO DAYCOVAL S/A, qualificado nos autos da Ação da 

Busca e Apreensão promovida na Comarca de Capivari/SP, em face de 

RODRIGO JOSÉ DA CRUZ PEREIRA, requerendo o cumprimento da liminar 

de busca e apreensão deferida por aquele Juízo, nos termos do art. 3.º, § 

12 do Decreto Lei n. 911/1969. É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. 

Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à autenticidade dos autos que 

originaram a presente. Após, em sendo confirmada a autenticidade dos 

autos de origem e, comprovado o recolhimento das custas, se for o caso, 

considerando que a parte requerente cumpriu o que determina o art. 3.º, § 

12 do Decreto Lei 911/1969, DETERMINO o cumprimento da liminar de 

Busca e Apreensão deferida pelo Juízo da Comarca de Capivari/SP tendo 

por objeto a apreensão do veículo descrito em inicial, depositando-o com a 

parte autora ou em mãos de quem por ela indicado. Realizada a apreensão 

dos veículos, INTIME a instituição financeira para retirar o veículo do local 

depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme 

dispõe o art 3.º § 13 do Decreto Lei 911/1969. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008702-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIDENCIO CAMPOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FIDENCIO BARRETO CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008702-48.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

FIDENCIO CAMPOS JUNIOR REU: JOÃO FIDENCIO BARRETO CAMPOS 

Vistos etc. A despeito da emenda a exordial, verifica-se que a presente 

ação carece de documentos essenciais a sua propositura, tais como 

certidão de nascimento do alimentado, a fim de comprovar a filiação, bem 

como cópia da sentença que fixou os alimentos que o autor pretende 

exonerar. Desta feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sanar as irregularidades apontadas acima, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no art. 290, do 

CPC. Após, conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000432-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000432-98.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial 

apresentada. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que 

poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 

334, do CPC/15, haja vista o constante no Ofício Circular n. 

01/2017/CEJUSC. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000408-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WS TRANSPORTADORA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000408-70.2020.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de pedido 

realizado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, 

qualificado nos autos da Ação da Busca e Apreensão promovida na 

Comarca de João Pinheiro/MG, em face de WS TRANSPORTADORA 

EIRELI, requerendo o cumprimento da liminar de busca e apreensão 

deferida por aquele Juízo, nos termos do art. 3.º, § 12 do Decreto Lei n. 

911/1969. É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. Inicialmente, 

CERTIFIQUE-SE quanto à autenticidade dos autos que originaram a 

presente. Após, em sendo confirmada a autenticidade dos autos de 

origem e, comprovado o recolhimento das custas, se for o caso, 

considerando que a parte requerente cumpriu o que determina o art. 3.º, § 
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12 do Decreto Lei 911/1969, DETERMINO o cumprimento da liminar de 

Busca e Apreensão deferida pelo Juízo da Comarca de João Pinheiro/MG 

tendo por objeto a apreensão do veículo descrito em inicial, depositando-o 

com a parte autora ou em mãos de quem por ela indicado. Realizada a 

apreensão dos veículos, INTIME a instituição financeira para retirar o 

veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, conforme dispõe o art 3.º § 13 do Decreto Lei 911/1969. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008930-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORISVALDO SOUSA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008930-23.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MARIA ANTONIA DA SILVA EXECUTADO: ORISVALDO SOUSA DA CRUZ 

Vistos etc. Previamente ao recebimento da exordial, a fim de evitar 

litispendência, INTIME-SE o exequente para que esclareça, no prazo de 10 

(dez) dias, quanto ao cumprimento de sentença de nº 

963-09.2016.8.10.0029 em trâmite perante a 3º Vara da Comarca de 

Caxias/MA. Após, conclusos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006057-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CHENET E CHENET LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

NORTAO AUTO ELETRICA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO CARLOS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT24093/O 

(ADVOGADO(A))

DIRCEU DA CRUZ CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)

ALAN HENRIQUE WEIHRICH OAB - MT20155/O (ADVOGADO(A))

WEIHRICH E BRUSAMARELLO LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE LUIZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA OAB - SP199104 (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR OAB - SP124436 

(ADVOGADO(A))

BANCO CATERPILLAR S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES OAB - MS4862 

(ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1006057.50.2019.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de 

Recuperação Judicial intentado por PAVTEC ENGENHARIA E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP, devidamente qualificada nos autos, atribuindo 

sua crise econômico-financeira à grave crise econômico-financeira de 

grande parte do setor de engenharia de obras de construção, situação 

esta que vem comprometendo sua situação patrimonial e sua capacidade 

imediata de honrar os compromissos assumidos, o que é agravado pela 

alta carga tributária e elevadas taxas de juros (id. 23015684). A inicial veio 

acompanhada dos documentos de id. 23015688. Recebida a inicial, 

deferiu-se o processamento da Recuperação Judicial, consoante decisão 

de id. 23485266. Termo de compromisso do inventariante, id. 233745952. 

A Recuperanda apresentou Embargos de Declaração, consoante razões 

expostas na petição de id. 23972361. Banco do Brasil S/A requer sua 

habilitação nos autos, id. 24088088. Banco Caterpillar S/A também postula 

sua habilitação nos autos, id. 24177592. Recuperanda comparece aos 

autos para cumprir a ordem de entrega dos documentos de escrituração 

contábil, id. 24222748. Os embargos de declaração apresentados foram 

recebidos e parcialmente acolhidos pela decisão de id. 24225655, 

oportunidade em que também foi determinada a intimação do Administrador 

para manifestação sobre o pedido de restituição dos valores debitados em 

conta corrente da Recuperanda. Votorantim Cimentos S/A requer sua 

habilitação, id. 24442765. Requerimento de habilitação apresentado pela 

empresa Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda, id. 24465327. 

Seguindo, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – 

Sicredi Celeiro MT também postula sua habilitação nos autos, id. 24672298. 

Pedido de habilitação pelo Banco Volvo (Brasil) S/A, id. 24749801. Na 

mesma oportunidade, informou a interposição de recurso de Agravo de 

Instrumento. Chenet e Chenet Ltda ME requer sua habilitação nos autos, id. 

24788304. A Recuperanda informa e comprova nos autos a interposição 

de recurso de Agravo de Instrumento em relação à decisão que acolheu 

parcialmente os embargos de declaração apresentados, id. 25078659. 

Nortão Auto Elétrica Ltda requer sua habilitação nos autos, id. 25108220. 

O credor Dirceu da Cruz Fonseca, por seu Advogado constituído, postula 

sua habilitação no processo recuperacional, id. 25160778. Pedido de 

habilitação apresentado por Weihrich e Brusamarello Ltda EPP, id. 

25246048. Certidão de apresentação de envelope contendo documentos 

diversos entregue pela Recuperanda destinado à Administradora Judicial, 

id. 25953378. Recuperanda Pavtec Engenharia e Pavimentação Ltda EPP 

apresenta seu Plano de Recuperação Judicial, acompanhado de análise de 

viabilidade econômico e financeira, id. 25958158. Empós, sob o id. 

26133482, requer a juntada do complemento do Laudo de Bens e Ativos 

da Recuperanda, id. 26133482. Banco Caterpillar S;A apresenta Objeção 

ao Plano de Recuperação Judicial, consoante se infere da petição de id. 

27227997. Brunerotto Sociedade de Advogados, na condição de 

Administradora Judicial nomeada nos autos, apresenta a relação de 

credores da Recuperanda após análise das divergências apresentadas, 

bem como do edital publicado na imprensa oficial, id. 27611701. José Luiz 

da Silva requer sua habilitação nos autos na qualidade de credor da 

Recuperanda, id. 28102066. Banco do Brasil S/A apresenta Impugnação à 

Relação de Credores, consoante razões expostas na petição de id. 

28189234. O Banco do Brasil S/A também apresenta Objeção ao Plano de 

Recuperação Judicial, conforme se infere do id. 28249439. Administradora 

Judicial manifesta-se quanto a Impugnação apresentada pelo Banco do 

Brasil S/A, bem como sobre o pedido da Recuperanda para restituição dos 

valores debitados pelo credor Banco do Brasil, id. 28332095. Por fim, 

consta requerimento da Administradora Judicial requerendo a publicação 

de novo edital, visto que por erro material, foi suprimido da lista de 

credores a empresa A Rossetto e Cia Ltda. Requerimento de habilitação 

de crédito apresentado pelo Município de Sorriso, id. 28338428. É o breve 

relato. Decido. 1.Defiro os requerimentos de habilitação nos autos pelos 

credores peticionantes, devendo a Secretaria adotar as providências 

pertinentes. 2.Não havendo nos autos informação sobre eventual decisão 

superior proferida nos autos dos Agravos de Instrumento interpostos 

(Banco Volvo, id. 24749801 e Recuperanda, id. 25078659), determino à 

Secretaria que diligencie junto ao TJMT a fim de obter informações sobre 

os mesmos, de tudo certificando nos autos; 3. Relativamente à 

Impugnação à Lista de Credores apresentada pelo Banco do Brasil S/A 

sob o id. 28189234, intime-se o credor para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, providenciar sua distribuição, nos termos do art. 8º da LRF. 

Efetuada a distribuição da Impugnação, a qual deve ser associada aos 
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autos principais, deverá a Secretaria certificar sua tempestividade, 

levando-se em consideração a data do protocolo da impugnação nos 

autos principais. Se tempestiva, processe a mesma nos termos dos arts. 

13 a 15 da LRF, intimando-se a Recuperanda para querendo, contestar no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, colha-se o parecer do Administrador 

Judicial, bem como do MPE, também no prazo comum de 05 (cinco) dias e 

torne conclusos. 4. Defiro o requerimento formulado pela Administradora 

Judicial e determino seja oficiado ao Banco do Brasil S/A para que, no 

prazo de 48 horas, apresente os documentos solicitados pelo 

Administrador Judicial, consoante se infere da petição de id. 28332095 e 

documentos que a acompanham. 5. Acolho ainda o pedido da 

Administradora Judicial pela petição de id. 28332098 e determino a 

imediata publicação de novo edital contendo a relação de credores com a 

devida retificação; 6. Por fim, diga a Administradora Judicial no prazo de 

05 (cinco) dias, sobre o requerimento apresentado pelo Município na 

petição id. 28338428. Intimem-se. Ciência ao MPE. Cumpra-se. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006245-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

GABRIEL LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1006245.77.2018.8.11.0040 Requerente: Ademir Lima dos 

Santos e Gabriel Lima dos Santos Requerido: Canopus Administradora de 

Consórcios e Bradesco Seguros S/A Decisão interlocutória Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Indenização e Obrigação de Quitação de Parcelas 

Vincendas Após Morte – Seguro Vida Prestamista ajuizada por Ademir 

Lima dos Santos e Gabriel Lima dos Santos, todos qualificados nos autos, 

pelas razões de fato e de direito expostos na petição inicial de id. 

16118050, instruída com documentos diversos. Decisão inicial, id. 

16143299. Realizada a sessão de mediação judicial, não houve 

composição entre as partes, consoante ata de id. 17830585. Em seguida a 

ré Canopus Administradora de Consórcios S/A apresentou contestação e 

documentos, inseridos sob o id. 18205045 e ss. Também citada, a ré 

Bradesco Vida e Previdência S/A ofertou defesa e documentos, id. 

18236402 Intimada, a parte autora impugnou as contestações e os 

documentos com elas apresentados, id. 25824158 e ss. É o breve relato. 

Decido. Situando a questão, narra a petição inicial que em 09/04/2015 a 

Sra. Sandra Maria Souza firmou contrato de consórcio com a ré Canopus 

Administradora de Consórcios S.A, conforme “Proposta de Participação 

em Grupo de Consócio de Bem Móvel Durável nº 271824” o qual aderiu ao 

“Contrato de Participação em Grupo de Consórcio de Bem Móvel Durável 

nº 271824”, que tinha como objeto do consórcio, a aquisição de um 

automóvel da marca Toyota, modelo Etios Hatch, no valor de R$39.950,00 

(trinta e nove mil, novecentos e cinquenta reais), com seguro de vida em 

grupo – seguro prestamista (documentos anexos a inicial). Todavia, em 07 

de junho de 2015 a Sra. Sandra Maria Souza veio a óbito, conforme 

Certidão de Óbito anexa a inicial. Em razão disso, as requeridas foram 

acionadas, todavia, em 27/10/2015 a segunda demandada informou a 

ausência de cobertura para pagamento da indenização, já que a segurada 

era portadora de doença pré-existente, caracterizando o risco excluído 

conforme previsto no Capítulo III, Subseção II, Cláusula 6, ítem VI das 

Condições Gerais. Em razão disso, os autores promovem a presente ação 

requerendo a condenação das requeridas nos termos dos pedidos 

alinhavados na petição inicial. Ao ofertar contestação, a ré Canopus 

Administradora Judicial de Consórcios S/A alega preliminarmente sua 

ilegitimidade passiva, alegando ser administradora de consórcio e não 

companhia de seguro. Além disso, alega que foi a seguradora corré quem 

negou o pagamento da indenização. Não obstante a tese apresentada pela 

requerida Canopus Administradora Judicial de Consórcios S/A constitui 

entendimento jurisprudencial predominante em nossos tribunais que, por 

força da aplicação da teoria da aparência, há que se reconhecer a 

legitimidade passiva da empresa administradora do consórcio para 

responder aos termos de demanda que objetiva o adimplemento do seguro 

prestamista. Posto isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida.] Entretanto, ainda preliminarmente a ré alega a falta de interesse 

de agir, visto que somente após pagamento da indenização do seguro pela 

companhia de seguros corré, a parte autora poderá pleitear frente à 

Administradora de Consórcios S/A Canopus a quitação das respectivas 

cotas de consórcio e liberação dos créditos. Em que pese o fundamento 

lançado para sustentar a preliminar em questão, s.m.j., a matéria 

encontra-se descontextualizada, já que o pedido contido no ítem b.5 da 

inicial consiste na condenação da segunda ré à liquidação/quitação 

integral das parcelas do contrato junto a segurada para que esta, após, 

emita a competente carta de crédito. Portanto, a pretensão inicial é legítima, 

não havendo que se falar em falta de interesse de agir, motivo pelo qual 

rejeito a preliminar em questão. Seguindo, arguiu ainda a prescrição da 

pretensão deduzida na inicial, com fundamento no art. 206, § 3º, inciso IX 

do CC. Ocorre que, tendo a presente ação sido ajuizada não pela 

segurada (falecida), mas sim por terceiros e, por se tratar de direito 

pessoal de terceiro estranho à relação contratual outrora estabelecida 

com o de cujus e a seguradora, urge aplicar o prazo decendial previsto no 

art. 205 do CC. Nesse sentido, rejeito a tese prescricional levantada. Por 

sua vez, a ré Bradesco Vida e Previdência S/A alega preliminarmente a 

ilegitimidade ativa ad causam. Diz que a segurada Sandra Maria Souza 

contratou um seguro prestamista para assegurar, em caso de sinistro, o 

pagamento do saldo devedor do consórcio aderido, diretamente à 

estipulante do contrato Canopus Administradora de consórcios Ltda. Logo, 

a única titular de um pretenso direito sobre o seguro em questão é a corré 

Canopus Administrador de Consórcios Ltda, pois foi ela quem contratou o 

seguro coletivo. Alternativamente, requer seja reconhecida a ilegitimidade 

passiva do Sr. Ademir Lima dos Santos, eis que ausente prova de união 

estável. Pois bem. Tratando-se de ação que objetiva a cobrança de 

indenização de seguro prestamista, onde a administradora do consórcio e 

a principal beneficiária e, diante do óbito da segurada, evidentemente que 

os autores, na condição de companheiro e filho, respectivamente, 

possuem legitimidade para postular em juízo o cumprimento da obrigação 

em questão. Outrossim, o autor Ademir Lima dos Santos comprovou por 

prova documental, id. 16118058, pág. 1, que convivia em regime de união 

estável com a ré desde o ano de 1992, de modo que possui plena 

legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação. Posto isso, rejeito 

a preliminar de ilegitimidade ativa arguida. Ultrapassadas as preliminares 

arguidas, presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento ao disposto 

no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair sobre a 

suposta existência de doença pré-existente e sua exclusão contratual, 

omissão e má-fé dos autores, legalidade das cláusula excludente de 

cobertura, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas partes 

no prazo de 10 (quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova 

admitidos em questão serão o documental e testemunhal. Nos termos do 

art. 357, III do NCPC, anoto que o ônus da prova caberá às requeridas, eis 

que, diante da verossimilhança das alegações dos autores e da sua 

flagrante hipossuficiência técnica dos mesmos frente as rés, aplicável na 

hipótese a inversão dos ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 

Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

Abril de 2020, às 13h30min, ocasião em que, além do depoimento pessoal 

das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o 

prazo comum de 10 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 

455, todos do NCPC. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000013-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GONCALVES CABECEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)
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Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000013-78.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

FERNANDO GONCALVES CABECEIRA REU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Cuida-se de ação 

revisional c/c consignação em pagamento com pedido de tutela de 

urgência c/c ajuizada por FERNANDO GONÇALVES CABECEIRA em face 

de BV FINANCEIRA S.A, narrando em síntese, que adquiriu um veículo 

modelo Tiguan, marca VOLKSWAGEN, ano 2010/2011, e para o 

pagamento do mesmo realizou a contratação de um financiamento junto à 

requerida em 23/07/2019. Alega que o valor financiado era R$ 26.497,82 

(vinte e seis mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois 

centavos), parcelado em 48 (quarenta e oito) vezes de R$ 747,00 

(setecentos e quarenta e sete reais), perfazendo o total de R$ 35.856,00 

(trinta e cinco mil oitocentos e cinquenta e seis reais). Afirma que após 

analisar o pacto contratual, constatou encargos abusivos. Por tais razões 

pugna pela revisão contratual, em sede de tutela de urgência requer a 

consignação do valor que entende incontroverso, qual seja R$ 687,43 

(seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos). É o sucinto 

relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. No mais, analisando sumariamente os 

argumentos e a documentação anexada no feito, constato que o autor não 

nega a existência de dívida pendente de quitação junto à ré, no entanto 

alega a existência de encargos excessivos, e requer a revisão contratual. 

Neste caso não subsiste o fumus boni iuris, pois o autor confessa, em sua 

inicial, a existência de relação negocial entre as partes, justificando a 

necessidade do deferimento da tutela antecipatória em virtude de 

encargos excessivos, os quais prescindem de ampla análise. Destarte, 

considerando que a dívida é incontroversa (an debeatur), apesar da 

discussão sobre valores (quantum debeatur), não constato o fumus boni 

iuris necessário para o deferimento liminar. Ademais, in casu, não 

constato o periculum in mora alegado, verificando-se necessário 

oportunizar o contraditório. Posto isso, INDEFIRO a liminar requerida. No 

mais, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de abril de 2020, às 

11h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive 

na modalidade virtual, se crível, devendo os requeridos serem citados com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar 

a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

INTIMEM-SE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001450-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO (REQUERENTE)

PAULO JOSE MARTINS MANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILDA AUGUSTA FIGUEIREDO ROCHA OAB - SP253302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001450.62.2017.8.11.0040 Vistos etc. Tendo em vista que os 

alvarás anteriores foram cancelados, nesta oportunidade procedo a 

assinatura digital dos novos alvarás expedidos, determinando à Secretaria 

da Vara que providencie o encaminhamento dos mesmos ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes, nos termos do art. 

450 e ss da CNGC/MT. No mais, cumpra-se conforme determinado na 

deliberação de id. 27921214. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000238-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AGUIAR SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000238.06.2017.8.11.0040 Requerente: HSBC Bank Brasil S/A – 

Banco Múltiplo Requerido: Fernando Aguiar Silva Sentença com mérito 

Vistos etc. Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por HSBC Bank Brasil S/A 

– Banco Múltiplo em face de Fernando Aguiar Silva, ambo qualificados nos 

autos, asseverando ser credor do requerido da importância de 167.776,41 

(cento e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta 

e um centavos), débito este originado da Proposta de Abertura de Conta 

Corrente e Termo de Opção nº 9430033714, bem como do Contrato de 

Crédito de Empréstimo Pessoal nº 9430587161, tudo conforme exposto na 

petição inicial de id. 467537, instruída com documentos diversos. De 

pronto, determinou-se a emenda da inicial para juntada dos comprovantes 

de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, id. 4915289, o 

que foi prontamente atendido pelo banco-autora, conforme petição de id. 

4985829 e documentos que a acompanham. Decisão inicial, id. 8167854. 

Certificou-se o decurso do prazo sem que houvesse manifestação do 

requerido, id. 9979865. Banco-autor, considerando que o AR da carta de 

citação/intimação expedida foi recebida por pessoa diversa do requerido, 

pugnou pela expedição de mandado de citação/intimação, id. 10101525, o 

que foi prontamente atendido por ato ordinatório da Secretaria, conforme 

se vê do mandado de id. 12012886 e certidão de id. 12176147. 

Regularmente citado e intimado, o requerido ofereceu Embargos à Ação 

Monitória, consoante razões expostas na petição de id. 12357790. Em 

seguida, a parte autora peticionou nos autos requerendo o julgamento do 

processo, visto que a matéria é meramente de direito, inexistindo outras 

provas a serem produzidas, id. 12837534. Empós, o banco-autor 

apresentou impugnação aos embargos, id. 13874163. O processo foi 

saneado, conforme decisão de id. 16331165, ocasião em que foi 

designada audiência perante o CEJUSC desta Comarca. Banco-autora 

reiterou o pedido de imediato julgamento do processo, id. 16840045. 

Realizada a audiência realizada, não foi possível a composição amigável 

do litígio, conforme registro em ata de id. 18040301. Por fim, certificou-se 

que o requerido deixou de manifestar-se quanto a produção de outras 

provas além daquelas que já constam dos autos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Situando a questão, cumpre registrar que a 

presente ação monitória objetiva a cobrança da importância de R$ 

167.776,41 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e seis reais 

e quarenta e um centavos), crédito oriundo da Proposta de Abertura de 

Conta Corrente e Termo de Opção n° 9430033714, uma vez que o 

requerido/embargante deixou de honrar com as suas obrigações de saldar 

os valores creditados, contraindo perante a requerente uma dívida 
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detalhada conforme demonstrativo de evolução de dívida, anexo à inicial. 

Pois bem. Considerando que por ocasião da decisão saneadora as 

preliminares já foram examinadas e rejeitadas, sendo que na mesma 

oportunidade este Juízo manifestou-se sobre a aplicabilidade das normas 

previstas no do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, 

cumpre passar a análise das questões efetivamente controvertidas, 

senão vejamos. Sabe-se que à luz do teor da Súmula 247 do Superior 

Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, 

desde que acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documento 

hábil para o ajuizamento da ação monitória. No entanto, no caso presente, 

o demandado/embargante alega a nulidade de determinadas cláusulas 

contratuais, ao argumento de que são ilegais e abusivas. Relativamente a 

esta afirmação, é pertinente registrar que o requerido/embargante não 

logrou demonstrar qualquer vício em sua manifestação de vontade, 

fazendo presumir a legalidade do contrato firmado. Outrossim, a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não tem o alcance de 

autorizar a decretação de nulidade de cláusulas contratuais com base em 

alegações vagas e e genéricas de abusividade, conforme feito pelo 

requerido/embargante, que inclusive deixou de indicar os valores, em tese, 

indevidos. Portanto, urge presumir que inexiste cobrança em desacordo 

com o contrato ou com a legislação. Nesse sentido é o entendimento 

predominante do nosso Tribunal Estadual, conforme emendas que seguem 

transcritas: “RAC - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CHEQUE 

ESPECIAL - EXTRATO BANCÁRIO E MEMÓRIA DE CÁLCULO - EMBARGOS 

MONITÓRIOS REJEITADOS - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE LANÇAMENTOS 

- ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MEDIANTE JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS 

NO CONTRATO DE 05% AO MÊS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Em sede de Embargos Monitórios 

, alegações genéricas de lançamentos indevidos em extrato de conta 

corrente e de ilegalidade na cobrança, por si só, não obstam à 

constituição de pleno direito do título executivo judicial, fundado em 

Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente. 2 - Se o Contrato de 

Abertura de Crédito e a memória trazida pelo credor prevê cobrança de 

juros moratórios à razão de 0,5% ao mês, este deve ser o percentual 

utilizado na atualização da dívida.” (N.U 0000887-83.2001.8.11.0028, , 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017) 

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS 

MONITÓRIOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NAQUELA E 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NOS EMBARGOS - 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFUSÃO COM O MÉRITO 

- TESES RECURSAIS EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE 

DO STJ - CONTRATO DE ABERTUDA DE CREDITO EM CONTA CORRENTE 

ACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO - DOCUMENTO HÁBIL 

PARA JUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA - RAZÕES GENÉRICAS PARA 

SUSTENTAR AS TESES DO PEDIDO DE REVISÃO - ABUSIVIDADE DA 

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO DEMONSTRADA - RECURSOS 

DESPROVIDOS. "Sendo o magistrado destinatário final das provas 

produzidas, cumpre-lhe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, 

indeferindo as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias 

(CPC, art. 130, parte final). 2- A mera alegação de haver o juízo 

sentenciante julgado antecipadamente a lide, com prejuízo da produção 

das provas anteriormente requeridas, não implica, por si só, em 

cerceamento de defesa. 3- Indagação acerca da imprescindibilidade da 

prova postulada que suscita reexame de elementos fático-probatórios da 

causa (Súmula n° 7). Precedentes do STJ. 4- Agravo regimental a que se 

nega provimento". (AgRg no Ag 1.351.403/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011). "O 

contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do 

demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da 

ação monitória " (Súmula n. 247-STJ). II. A pretensão do recorrente, de 

que se afirme a necessidade da juntada de outros documentos para 

atestar a utilização do crédito pelo mutuário, não prescindiria do reexame 

do completo fático probatório dos autos, providência que encontra óbice 

na Súmula n. 7-STJ. III. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 

1226226/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, 

julgado em 22/03/2011, DJe 28/03/2011) (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

04/12/2015, DECISÃO MONOCRÁRTICA NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 814.561 - SP (2015/0291133-5). "A alteração da taxa de 

juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado. Agravo regimental provido” (AgRg no REsp 1038320/RS, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/06/2010, 

DJe 01/07/2010).” (N.U 0007814-57.2012.8.11.0003, , NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 26/02/2016) Nesse sentido 

também é a posição majoritárias do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, senão vejamos: “Apelação cível. Ação monitória. Embargos 

monitórios. Contrato de abertura de crédito e operações bancárias 

atinentes. Pretensão de revisão. Ônus de alegar e provar. A petição inicial, 

instruída com o contrato firmado entre as partes e com o demonstrativo do 

débito, justifica a ação monitória. As petições dos embargos monitórios e 

da apelação, genéricas, vagas, sem demonstração da ilegalidade dos 

juros, taxas, encargos de mora, além da falta de especificação do 

resultado diverso da pretensão monitória, justificam a improcedência dos 

embargos à ação monitória, do que decorre a constituição do título 

executivo judicial. Incumbe ao devedor alegar com exatidão, demonstrar e 

especificar a diferença. Apelação a que se nega provimento. (Apelação 

Cível, Nº 70075393959, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 29-11-2017) “APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM 

CONTA-CORRENTE/CHEQUE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA COBRANÇA DO TÍTULO. ILIQUIDEZ. 

REVISÃO DO TÍTULO. ABUSIVIDADES. ALEGAÇÃO GENÉRICA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. A prova pericial foi deferida, bem como 

nomeado perito pelo juízo a quo, no entanto, o não recolhimento dos 

honorários periciais e/ou a falta de impugnação dos valores apresentados 

pelo expert, no momento oportuno, afastam o alegado cerceamento de 

defesa. MÉRITO. Em se tratando de ação monitória, não há falar em 

inadequação do procedimento adotado para a cobrança da dívida 

decorrente de contrato de abertura de crédito em conta-corrente/cheque 

especial, acompanhado dos extratos evolutivos do débito. Entendimento 

cristalizado na Súmula 247 do STJ. REVISÃO DO TÍTULO. ABUSIVIDADES. 

A alegação genérica de abusividades dos encargos praticados ao longo 

da contratação não merece ser enfrentada, tratando-se de teses 

inconsistentes e inidôneas para derruírem o pedido inicial. Sentença 

mantida. APELO DESPROVIDO.” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70053529251, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 24-10-2013) A alegação 

genérica e leviana da prática de abuso ou onerosidade excessiva, com 

fundamento em princípios gerais de direito ou ainda nas previsões 

constantes da Lei nº 8.078/90, por si só, não permite a revisão das 

cláusulas contratuais que não foram especificamente impugnadas. Aliás, 

no ponto é relevante rememorar que nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais, 

nos termos da Sumula 381 do Superior Tribunal de Justiça, Levando-se em 

consideração os aspectos acima, é possível concluir que a alegação 

genérica das abusividades dos encargos, em tese, praticados ao longo da 

contratação não merece ser enfrentada, pois cuida-se de tese 

inconsistente para o fim de rechaçar o pedido inicial. Isto posto, julgo 

totalmente improcedentes os embargos monitórios apresentados por 

Fernando Aguiar Silva em face de HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, 

de modo que declaro constituído, de pleno direito, o título executivo judicial 

na importância de R$ 167.776.41 (cento e sessenta e sete mil, setecentos 

e setenta e seis reais e quarsnta e um centavos), com correção monetária 

e juros de mora com correção monetária pelo INPC e juros de mora legais 

(artigos 406 do Código Civil e 161, § 1º do Código Tributário Nacional), a 

partir do vencimento da dívida. Condeno o embargante/requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, valendo 

anotar que quando do despacho inicial não houve fixação de honorários. 

Por conseguinte, julgo extinto os embargos, na forma do art. 487, I do CPC. 

Em consequência, determino o prosseguimento do feito, convertendo o 

mandado inicial em mandado executivo. Procedam-se as retificações 

pertinentes. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado nos 

autos, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentando cálculo atualizado da dívida (art. 

798, inciso I, alínea a, do NCPC). P.R.I.C. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002135-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO ANDRE GODOI DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1002135-69.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes para que, no prazo comum de 15 

(QUINZE) dias, manifestarem-se acerca do Laudo Pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003200-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VITO DIER (EXECUTADO)

V DIER - ME (EXECUTADO)

 

1003200-31.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 140,00 (cento e 

quarenta reais), Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’, bem como manifestar-se acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006751-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA NONATO FUHR (LITISCONSORTE)

 

1006751-19.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 770,00 

(SETECENTOS E SETENTA REAIS) Aqueles que necessitam fazer o 

pagamento devem acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007419-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY GETULIO FERRARIN (REQUERIDO)

 

1007419-87.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 8.820,00 (OITO MIL, 

OITOCENTOS E VINTE REAIS),, Aqueles que necessitam fazer o 

pagamento devem acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002825-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANCELMO FERNANDES DA SILVA (REU)

 

Processo nº: 1002825-64.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003652-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA MOR SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDIMARA DA SILVA FLORES OAB - RS63984 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003652-41.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006188-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERT DO CARMO AMORIM OAB - MG72847 (ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a 

regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas e despesas processuais. Fica a parte executada, 

desde já, advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 
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voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000679-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLEI MARCHESINI (REQUERIDO)

 

1000679-21.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 28 de janeiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100909 Nr: 3717-63.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MARCHIORO, NEILA 

SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para retirar nesta 

secretaria a certidão/termo de penhora condicionada à apresentação da 

guia de certidão devidamente paga, conforme determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2560 Nr: 382-66.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOÃO COBALCHINI, VALDEMAR 

DECEZARO, MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO

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

OAB:5200/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14007, GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:18914, ROBERTO 

CARLOS DAMBROS - OAB:13.154/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para retirar nesta 

secretaria ao Certidão/termo de penhora, condicionado àapresentação de 

pagamento de guia de certidão, conforme determinação Judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14383 Nr: 1505-55.2002.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR BARCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO PERAZOLLI, Fued Mariano Correa, 

LEOVALDO UBALDO DE SOUZA, ANDRÉIA ARRUDA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DASSOLER - 

OAB:9926/MT, FABIO LUIZ SANT´ANA DE OLIVEIRA - 

OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGDA MARIA DA CUNHA - 

OAB:7233, FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - OAB:2676, JOAO PAULO 

FANHANI ALVES - OAB:17046/O, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA 

- OAB:8196, LUIZ FELIPE LAMMEL - OAB:7133, MARCELA CAMPOS 

RANGEL GOMES DE ARRUDA - OAB:175175

 Intimação do advogado(a) MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE 

ARRUDA, para devolução dos autos nº 1505-55.2002.811.0040, Cod. 

14383 e apenso Cód. 9727, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131267 Nr: 6020-79.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJF, CTLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HEMING - 

OAB:OAB/MT2869, SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 482, XII, § 7º, I – CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

INTERESSADA, A FIM DE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

Simone Gavasso

Estagiaria

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. L. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar as partes, via DJE, 

acerca das decisões retro proferidas. Intimo, ainda, os advogados das 

partes, via DJE, para, em 15 (quinze) dias, manifestarem acerca da 

proposta de honorários do Perito, sob pena de ser presumida a 

concordância, bem como, para, em concordando, promover o recolhimento 

dos honorários do expert, mediante sistema SISCONDJ do e. TJMT, sob 

pena de preclusão da prova técnica em testilha (art. 223 NCPC).
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. L. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar as partes, via DJE, 

acerca das decisões retro proferidas. Intimo, ainda, os advogados das 

partes, via DJE, para, em 15 (quinze) dias, manifestarem acerca da 

proposta de honorários do Perito, sob pena de ser presumida a 

concordância, bem como, para, em concordando, promover o recolhimento 

dos honorários do expert, mediante sistema SISCONDJ do e. TJMT, sob 

pena de preclusão da prova técnica em testilha (art. 223 NCPC).

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008451-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO MEYER (REQUERENTE)

ALLAN MEYER (REQUERENTE)

RAITMAN MEYER (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI OAB - MT18391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA MEYER (DE CUJUS)

 

Certifico que quando da confecção do termo de compromisso de 

inventariante constatei divergência na data do óbito de LUIZA MEYER, 

certidão juntada no ID 26958006, razão pela qual impulsiono os presentes 

autos a fim de que a parte autora se manifeste nos autos,.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000274-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LOPES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000274-43.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: TEREZA LOPES NASCIMENTO REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc., Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. Considerando o histórico 

de demandas para cobrança de seguro DPVAT, em que a conciliação se 

mostra inviável, deixo de designar audiência de mediação ou conciliação, 

por medida de celeridade e economia processual. CITE-SE a parte 

requerida, consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000326-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANOVA COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAL LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000326-39.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: MECANOVA COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAL LTDA - 

ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., 1.) Sem delongas, 

verifica-se que os documentos que instruem a inicial se revelam, em tese, 

como incompatíveis com a condição de hipossuficiência 

econômico-financeira que a norma processual exige para a concessão 

das benesses da justiça gratuita. 2.) Nesse tocante, determina o art. 99, § 

2º, do NCPC, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.” 3.) Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, 

concedo à parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação concreta 

dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade ou 

para o imediato recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, 

sob pena de indeferimento da inicial. 4.) Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000227-69.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE RENATO DOS SANTOS (EXECUTADO)

W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000227-69.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE 

CEREAIS LTDA, JORGE RENATO DOS SANTOS Vistos etc., 1.) 

Preenchidos os requisitos legais, bem como recolhida as custas iniciais 

RECEBO a inicial. 2.) CITE-SE a parte executada para efetuar o pagamento 

da dívida, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 CPC), consignando-se no 

mandado/carta precatória o prazo de 15 (quinze) dias para oposição dos 

embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do 

art. 919, §1º, do CPC. 3.) Não havendo pagamento no prazo legal, proceda 

o Oficial de Justiça, de imediato, à penhora de bens e respectiva 

avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando a parte executada na 

mesma oportunidade. Havendo indicação de bens para livre penhora, 

deverá ser consignada no mandado/carta precatória, para observância do 

Oficial de Justiça. 4.) Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio 

depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados a própria parte exequente, que deverá firmar compromisso. 

5.) Não encontrado o(a)(s) devedor(a)(s), proceda o Sr. Oficial de Justiça 

ao arresto de quantos bens quantos bastem para garantia da execução, 

observado o procedimento previsto no art. 830, § 1º, do CPC. Não 

encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá o Oficial 

de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou 

o estabelecimento dos devedores. 6.) Em conformidade com o art. 827 do 

NCPC, fixo honorários em favor do advogado da parte exequente no valor 

de 10% (dez por cento) do valor da execução, verba que será reduzida à 

metade em caso de pagamento no prazo legal. 7.) Se requerido na inicial, 

proceda a Secretaria a expedição de certidão de admissão da execução 

para fins de averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 

828 do CPC, após recolhida a devida taxa de expedição. 8.) CUMPRA-SE. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002947-43.2019.8.11.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 487 de 1067



Parte(s) Polo Ativo:

N. D. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. O. M. (REQUERIDO)

E. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ BRANCO DOS SANTOS OAB - MT25190/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

ALINE ARAUJO DA SILVA OAB - MT27169/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes , na pessoa do 

seus advogados, via DJE, para manifestar-se a cerca do estudo 

psicossocial, realizado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002947-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. O. M. (REQUERIDO)

E. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ BRANCO DOS SANTOS OAB - MT25190/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

ALINE ARAUJO DA SILVA OAB - MT27169/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes , na pessoa do 

seus advogados, via DJE, para manifestar-se a cerca do estudo 

psicossocial, realizado, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139512 Nr: 10409-10.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GHELLER NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GHELLER NETO - 

OAB:22.499, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA GUTIERRES - OAB:237773, NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4061, RANNIER F CAMILO - OAB:130.709, WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410

 Certifico que deixei de remeter o ofício retro expedido, vez que o correio 

não faz entrega no endereço. Diante disso, intimo a parte autora para que, 

no prazo de 05 dias, providencie o recolhimento das custas (preparo) da 

carta precatória para posterior encaminhamento ao juízo deprecado via 

malote digital ou, para, querendo, retirar a carta precatória a fim de 

distribuir na Comarca deprecada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001360-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BOCCHI E FABIAN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA GUSATTI OAB - MT27511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO NERVO NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001360-83.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

BOCCHI E FABIAN LTDA - EPP EXECUTADO: SEVERINO NERVO NETO 

Vistos etc., Diante do descumprimento do acordo homologado no Id 

20689177, entendo que o feito deve retornar ao seu status quo ante, 

prosseguindo, com lastro, no título executivo originário. A propósito: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ACORDO – AUSÊNCIA DE 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – CABIMENTO – HOMOLOGAÇÃO QUE 

PROPORCIONA SEGURANÇA ÀS PARTES NO QUE SE REFERE AO 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E SEUS EFEITOS – NECESSIDADE DE 

SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIEMENTO COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO 

DO FEITO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 922 DO NOVO CPC – AGRAVO 

PROVIDO. Para que haja a segurança necessária às transações 

efetuadas pelas partes, em não havendo irregularidade na forma 

avençada, e podendo elas dispor acerca da questão, deve o Magistrado 

homologar o acordo, a fim de vincular as partes aos seus efeitos, 

suspendendo o processo até o cumprimento do pactuado, que em se 

verificando, dá ensejo à extinção do feito. (AI 1002108-46.2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/02/2017) Diante disto, DEFIRO os pedidos contidos na petição de Id 

27152206 e procedo com a busca de ativos financeiros existentes em 

nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, observando-se o 

valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, determinando a 

indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até ulterior 

deliberação deste Juízo. Restando positiva a consulta, intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado constituído, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo 

advogado constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte 

executada. Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte 

credora para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos 

para deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor. 

Restando infrutíferas a tentativa acima, em consonância com o disposto 

no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte exequente, assim 

como do Parquet, para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção 

do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório. Findo o prazo 

supra e não havendo manifestação nos autos, determino a suspensão do 

presente feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, remetendo-se os 

autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, observando-se as regras dos §§ 1º a 

5º do mesmo dispositivo legal. Desde já, DEFIRO, a inclusão do nome da 

parte executada junto aos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 

782, §3º, do NCPC. PROVIDENCIE a Sra. Gestora Judiciária o necessário, 

via sistema SerasaJud. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DOMINGOS GONZAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA (REU)

ENZO AUTOMOVEIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

ERIKA SAMANTHA DE ABREU CACCIA ESTEVES OAB - MS14185 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL ASSEF SERRANO OAB - MS0015389A (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000301-65.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MOISES DOMINGOS GONZAGA REU: MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA, 

ENZO AUTOMOVEIS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA. Vistos etc., Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido 

de Tutela de Urgência, em Caráter Liminar c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais, movida por MOISES DOMINGOS GONZAGA em face de 

MONTE CRISTO automóveis LTDA. ENZO AUTOMÓVEIS LTDA e FCA-FIAT 

CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Em decisão de Id 1443498 foi deferida a produção 

antecipada da prova pericial. O laudo pericial foi juntado no Id 15543234. 

Citadas as empresas requeridas apresentaram contestação, conforme Ids 

1950496, 1941662 e 1956163. Impugnações às contestações, Ids 

4189874, 4189905 e 4189922. O autor peticionou no Id 1628628, 

impugnando o laudo pericial e solicitando esclarecimentos do perito. O 

perito apresentou esclarecimentos no Id 20431563. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Inicialmente, verifico que após a apresentação do laudo 

pericial de Id 15543234, a parte autora se manifestou, pugnando pelo 

esclarecimento do expert, sob a alegação de que “uma perícia sustentar 

mau uso do veículo com base em fotos, sem analisar a parte interna do 

veículo (motor, bomba de alta pressão, bico injetor, pistão, cabeçote, 

comando de válvulas e outros), é extremamente superficial, não tem 

embasamento técnico algum sobre a origem e quais peças foram 

comprometidas e a razão que deram causa ao defeito apresentado, 

devendo ser rejeitada” (sic). O perito apresentou esclarecimentos no Id 

20431569. Em nova manifestação (Id 21618948), o autor, mais uma vez, 

apresenta discordância em relação ao laudo e esclarecimento prestados 

pelo expert, afirmando que “embora tenha apresentado esclarecimentos o 

perito apenas usou de falácias para tentar justificar a falta de prestação 

de serviço cobrada e não efetuada, não atendendo os ditames legais 

pertinentes a perícia e não respondendo de forma concreta e adequada 

os esclarecimentos solicitados pelo autor” (sic), pugnando pela anulação 

da perícia e pela não liberação dos valores de honorários periciais ao 

profissional nomeado. Pois bem. Em que pesem as alegações do 

requerente quanto ao laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo 

perito judicial, entendo que não lhe assiste razão, não havendo que se 

falar em anulação da perícia e/ou retenção dos honorários periciais a ele 

devidos, uma vez que a perícia realizada respondeu de forma clara e 

objetiva todos os quesitos apresentados pelas partes, sendo certo que a 

irresignação do autor em relação à conclusão do expert não presta para 

desqualifica-la. Diante do exposto, REJEITO a impugnação de Id 21618948 

e, por consequencia, HOMOLOGO o a prova pericial e os esclarecimentos 

prestados pelo perito. No mais, em prosseguimento ao feito, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). Deixo consignado, desde já, que 

as preliminares alegadas pelas requeridas serão analisadas quando do 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito
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Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000301-65.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MOISES DOMINGOS GONZAGA REU: MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA, 

ENZO AUTOMOVEIS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA. Vistos etc., Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido 

de Tutela de Urgência, em Caráter Liminar c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais, movida por MOISES DOMINGOS GONZAGA em face de 

MONTE CRISTO automóveis LTDA. ENZO AUTOMÓVEIS LTDA e FCA-FIAT 

CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Em decisão de Id 1443498 foi deferida a produção 

antecipada da prova pericial. O laudo pericial foi juntado no Id 15543234. 

Citadas as empresas requeridas apresentaram contestação, conforme Ids 

1950496, 1941662 e 1956163. Impugnações às contestações, Ids 

4189874, 4189905 e 4189922. O autor peticionou no Id 1628628, 

impugnando o laudo pericial e solicitando esclarecimentos do perito. O 

perito apresentou esclarecimentos no Id 20431563. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Inicialmente, verifico que após a apresentação do laudo 

pericial de Id 15543234, a parte autora se manifestou, pugnando pelo 

esclarecimento do expert, sob a alegação de que “uma perícia sustentar 

mau uso do veículo com base em fotos, sem analisar a parte interna do 

veículo (motor, bomba de alta pressão, bico injetor, pistão, cabeçote, 

comando de válvulas e outros), é extremamente superficial, não tem 

embasamento técnico algum sobre a origem e quais peças foram 

comprometidas e a razão que deram causa ao defeito apresentado, 

devendo ser rejeitada” (sic). O perito apresentou esclarecimentos no Id 

20431569. Em nova manifestação (Id 21618948), o autor, mais uma vez, 

apresenta discordância em relação ao laudo e esclarecimento prestados 

pelo expert, afirmando que “embora tenha apresentado esclarecimentos o 

perito apenas usou de falácias para tentar justificar a falta de prestação 

de serviço cobrada e não efetuada, não atendendo os ditames legais 

pertinentes a perícia e não respondendo de forma concreta e adequada 

os esclarecimentos solicitados pelo autor” (sic), pugnando pela anulação 

da perícia e pela não liberação dos valores de honorários periciais ao 

profissional nomeado. Pois bem. Em que pesem as alegações do 

requerente quanto ao laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo 

perito judicial, entendo que não lhe assiste razão, não havendo que se 

falar em anulação da perícia e/ou retenção dos honorários periciais a ele 

devidos, uma vez que a perícia realizada respondeu de forma clara e 

objetiva todos os quesitos apresentados pelas partes, sendo certo que a 

irresignação do autor em relação à conclusão do expert não presta para 

desqualifica-la. Diante do exposto, REJEITO a impugnação de Id 21618948 

e, por consequencia, HOMOLOGO o a prova pericial e os esclarecimentos 

prestados pelo perito. No mais, em prosseguimento ao feito, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). Deixo consignado, desde já, que 

as preliminares alegadas pelas requeridas serão analisadas quando do 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito
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GABRIEL ASSEF SERRANO OAB - MS0015389A (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000301-65.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MOISES DOMINGOS GONZAGA REU: MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA, 

ENZO AUTOMOVEIS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA. Vistos etc., Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido 

de Tutela de Urgência, em Caráter Liminar c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais, movida por MOISES DOMINGOS GONZAGA em face de 

MONTE CRISTO automóveis LTDA. ENZO AUTOMÓVEIS LTDA e FCA-FIAT 

CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Em decisão de Id 1443498 foi deferida a produção 

antecipada da prova pericial. O laudo pericial foi juntado no Id 15543234. 

Citadas as empresas requeridas apresentaram contestação, conforme Ids 

1950496, 1941662 e 1956163. Impugnações às contestações, Ids 

4189874, 4189905 e 4189922. O autor peticionou no Id 1628628, 

impugnando o laudo pericial e solicitando esclarecimentos do perito. O 

perito apresentou esclarecimentos no Id 20431563. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Inicialmente, verifico que após a apresentação do laudo 

pericial de Id 15543234, a parte autora se manifestou, pugnando pelo 

esclarecimento do expert, sob a alegação de que “uma perícia sustentar 

mau uso do veículo com base em fotos, sem analisar a parte interna do 

veículo (motor, bomba de alta pressão, bico injetor, pistão, cabeçote, 

comando de válvulas e outros), é extremamente superficial, não tem 

embasamento técnico algum sobre a origem e quais peças foram 

comprometidas e a razão que deram causa ao defeito apresentado, 

devendo ser rejeitada” (sic). O perito apresentou esclarecimentos no Id 

20431569. Em nova manifestação (Id 21618948), o autor, mais uma vez, 

apresenta discordância em relação ao laudo e esclarecimento prestados 

pelo expert, afirmando que “embora tenha apresentado esclarecimentos o 

perito apenas usou de falácias para tentar justificar a falta de prestação 

de serviço cobrada e não efetuada, não atendendo os ditames legais 

pertinentes a perícia e não respondendo de forma concreta e adequada 

os esclarecimentos solicitados pelo autor” (sic), pugnando pela anulação 

da perícia e pela não liberação dos valores de honorários periciais ao 

profissional nomeado. Pois bem. Em que pesem as alegações do 

requerente quanto ao laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo 

perito judicial, entendo que não lhe assiste razão, não havendo que se 

falar em anulação da perícia e/ou retenção dos honorários periciais a ele 

devidos, uma vez que a perícia realizada respondeu de forma clara e 

objetiva todos os quesitos apresentados pelas partes, sendo certo que a 

irresignação do autor em relação à conclusão do expert não presta para 

desqualifica-la. Diante do exposto, REJEITO a impugnação de Id 21618948 

e, por consequencia, HOMOLOGO o a prova pericial e os esclarecimentos 

prestados pelo perito. No mais, em prosseguimento ao feito, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). Deixo consignado, desde já, que 

as preliminares alegadas pelas requeridas serão analisadas quando do 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000301-65.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MOISES DOMINGOS GONZAGA REU: MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA, 

ENZO AUTOMOVEIS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA. Vistos etc., Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido 

de Tutela de Urgência, em Caráter Liminar c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais, movida por MOISES DOMINGOS GONZAGA em face de 

MONTE CRISTO automóveis LTDA. ENZO AUTOMÓVEIS LTDA e FCA-FIAT 

CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Em decisão de Id 1443498 foi deferida a produção 

antecipada da prova pericial. O laudo pericial foi juntado no Id 15543234. 

Citadas as empresas requeridas apresentaram contestação, conforme Ids 

1950496, 1941662 e 1956163. Impugnações às contestações, Ids 

4189874, 4189905 e 4189922. O autor peticionou no Id 1628628, 

impugnando o laudo pericial e solicitando esclarecimentos do perito. O 

perito apresentou esclarecimentos no Id 20431563. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Inicialmente, verifico que após a apresentação do laudo 

pericial de Id 15543234, a parte autora se manifestou, pugnando pelo 

esclarecimento do expert, sob a alegação de que “uma perícia sustentar 

mau uso do veículo com base em fotos, sem analisar a parte interna do 

veículo (motor, bomba de alta pressão, bico injetor, pistão, cabeçote, 

comando de válvulas e outros), é extremamente superficial, não tem 

embasamento técnico algum sobre a origem e quais peças foram 

comprometidas e a razão que deram causa ao defeito apresentado, 

devendo ser rejeitada” (sic). O perito apresentou esclarecimentos no Id 

20431569. Em nova manifestação (Id 21618948), o autor, mais uma vez, 

apresenta discordância em relação ao laudo e esclarecimento prestados 

pelo expert, afirmando que “embora tenha apresentado esclarecimentos o 

perito apenas usou de falácias para tentar justificar a falta de prestação 

de serviço cobrada e não efetuada, não atendendo os ditames legais 

pertinentes a perícia e não respondendo de forma concreta e adequada 

os esclarecimentos solicitados pelo autor” (sic), pugnando pela anulação 

da perícia e pela não liberação dos valores de honorários periciais ao 

profissional nomeado. Pois bem. Em que pesem as alegações do 

requerente quanto ao laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo 

perito judicial, entendo que não lhe assiste razão, não havendo que se 

falar em anulação da perícia e/ou retenção dos honorários periciais a ele 

devidos, uma vez que a perícia realizada respondeu de forma clara e 

objetiva todos os quesitos apresentados pelas partes, sendo certo que a 

irresignação do autor em relação à conclusão do expert não presta para 

desqualifica-la. Diante do exposto, REJEITO a impugnação de Id 21618948 

e, por consequencia, HOMOLOGO o a prova pericial e os esclarecimentos 

prestados pelo perito. No mais, em prosseguimento ao feito, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). Deixo consignado, desde já, que 

as preliminares alegadas pelas requeridas serão analisadas quando do 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000301-65.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MOISES DOMINGOS GONZAGA REU: MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA, 

ENZO AUTOMOVEIS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA. Vistos etc., Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido 

de Tutela de Urgência, em Caráter Liminar c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais, movida por MOISES DOMINGOS GONZAGA em face de 

MONTE CRISTO automóveis LTDA. ENZO AUTOMÓVEIS LTDA e FCA-FIAT 

CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Em decisão de Id 1443498 foi deferida a produção 

antecipada da prova pericial. O laudo pericial foi juntado no Id 15543234. 

Citadas as empresas requeridas apresentaram contestação, conforme Ids 

1950496, 1941662 e 1956163. Impugnações às contestações, Ids 

4189874, 4189905 e 4189922. O autor peticionou no Id 1628628, 

impugnando o laudo pericial e solicitando esclarecimentos do perito. O 

perito apresentou esclarecimentos no Id 20431563. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Inicialmente, verifico que após a apresentação do laudo 

pericial de Id 15543234, a parte autora se manifestou, pugnando pelo 

esclarecimento do expert, sob a alegação de que “uma perícia sustentar 

mau uso do veículo com base em fotos, sem analisar a parte interna do 

veículo (motor, bomba de alta pressão, bico injetor, pistão, cabeçote, 

comando de válvulas e outros), é extremamente superficial, não tem 

embasamento técnico algum sobre a origem e quais peças foram 

comprometidas e a razão que deram causa ao defeito apresentado, 

devendo ser rejeitada” (sic). O perito apresentou esclarecimentos no Id 

20431569. Em nova manifestação (Id 21618948), o autor, mais uma vez, 

apresenta discordância em relação ao laudo e esclarecimento prestados 

pelo expert, afirmando que “embora tenha apresentado esclarecimentos o 

perito apenas usou de falácias para tentar justificar a falta de prestação 

de serviço cobrada e não efetuada, não atendendo os ditames legais 

pertinentes a perícia e não respondendo de forma concreta e adequada 

os esclarecimentos solicitados pelo autor” (sic), pugnando pela anulação 

da perícia e pela não liberação dos valores de honorários periciais ao 

profissional nomeado. Pois bem. Em que pesem as alegações do 

requerente quanto ao laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo 

perito judicial, entendo que não lhe assiste razão, não havendo que se 

falar em anulação da perícia e/ou retenção dos honorários periciais a ele 

devidos, uma vez que a perícia realizada respondeu de forma clara e 

objetiva todos os quesitos apresentados pelas partes, sendo certo que a 

irresignação do autor em relação à conclusão do expert não presta para 

desqualifica-la. Diante do exposto, REJEITO a impugnação de Id 21618948 

e, por consequencia, HOMOLOGO o a prova pericial e os esclarecimentos 

prestados pelo perito. No mais, em prosseguimento ao feito, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). Deixo consignado, desde já, que 

as preliminares alegadas pelas requeridas serão analisadas quando do 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003009-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERITON RIBEIRO VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003009-83.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: ERITON RIBEIRO 

VIANA Vistos etc., Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de 

desistência da ação (ID n.º 21608727). DECIDO. Compulsando os autos, 

verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte 

contrária, a parte requerente apresentou pedido expresso de desistência 

da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar 

que, não tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da 

parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do CPC. 

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas e 

despesas processuais remanescentes se houver, pela parte autora. Sem 

condenação em honorários advocatícios, visto que ausente de 

triangularização processual no presente feito. Publique-se. Cumpra-se. 

Dou como transitada em julgada esta sentença em face da ausência de 

interesse recursal. Arquive-se os autos com as baixas necessárias. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005694-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON PORTELA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005694-63.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: WELLINGTON 

PORTELA RIBEIRO Vistos etc., Vieram os autos conclusos em virtude do 

pedido de desistência da ação (ID n.º 27732614). DECIDO. Compulsando 

os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da 

parte contrária, a parte requerente apresentou pedido expresso de 

desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale 

destacar que, não tendo havido citação, torna-se desnecessária a 

anuência da parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 

4º, do CPC. Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, 

homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas e despesas processuais remanescentes se 

houver, pela parte autora. Sem condenação em honorários advocatícios, 

visto que ausente de triangularização processual no presente feito. 

Publique-se. Cumpra-se. Dou como transitada em julgada esta sentença 

em face da ausência de interesse recursal. Arquive-se os autos com as 

baixas necessárias. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003573-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MRAIA DE LOUDES GONCALVES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003573-67.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MRAIA DE LOUDES GONCALVES NUNES REU: AGUAS DE SORRISO S.A. 
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Vistos etc., Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Dano Moral c/c Obrigação de Fazer de Religação de Água 

e Antecipação de Tutela ajuizada por MARIA DE LOURDE GONÇALVES 

NUNES em desfavor de ÁGUAS DE SORRISO LTDA, ambos qualificados 

nos autos. Alega a parte autora, em breve síntese, que possui uma 

unidade consumidora perante a requerida (UC nº y16s072963), e que, 

sem nenhuma justificativa plausível, tendo em vista que as faturas 

referentes a referida unidade consumidora se encontravam 

“rigorosamente pagas em dia, sem exceção” (sic), desde o dia 03/11/2016 

está sem o referido serviço, tendo procurado a ré para solucionar o 

problema por três vezes, sem, contudo, resolver seu impasse. Por estas 

razões ajuizou a demanda, pugnando pelo deferimento da liminar para o 

restabelecimento do fornecimento de água, requerendo, ao final, pela a 

condenação da requerida ao pagamento dos danos morais que alega ter 

sofrido. A inicial veio instruída com documentos de Id 4363319 e 

seguintes. Em decisão de Id 5811759 foi recebida a inicial, deferido os 

benefícios da justiça gratuita à autora, bem como o pedido de tutela de 

urgência, determinando o que a requerida promovesse o 

reestabelecimento do fornecimento de água da residência da autora no 

prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Citada, a 

requerida apresentou contestação e documentos (Id 11680117 e 

seguintes). Impugnação à contestação, Id 12146624. Em despacho de Id 

13056817 foi determinada a intimação das partes para especificação de 

provas. As partes peticionaram nos Ids 13427508 e 13559802. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O presente feito comporta 

julgamento antecipado a teor do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo 

necessidade de dilação probatória, posto que a prova documental 

produzida é suficiente para à análise do mérito. Não havendo preliminares 

a serem apreciadas, passo diretamente à análise do mérito. Conforme se 

verifica da inicial, alega a parte autora que, mesmo diante de três 

reclamações realizadas junto à concessionária requerida, ficou sem o 

fornecimento de água em sua residência (UC nº y16s072963) desde o dia 

03/11/2016 até a propositura da demanda, em 08/12/2016, “sem nenhuma 

justificativa plausível da reclamada, tendo em vista que as faturas 

referente a tal serviço encontram-se rigorosamente pagas em dia, sem 

exceção” (sic). Por outro lado, em sua peça contestatória, a parte 

requerida alegou que os fatos não teriam ocorrido na forma narrada na 

exordial, afirmando que “a suspensão do fornecimento de água ocorreu 

por culpa exclusiva da autora que estava inadimplente quanto ao débito do 

mês 09/2016 e, em razão do referido débito pendente de pagamento, foi 

emitida a ordem de suspensão do serviço em 03/11/2016 às 09:29 AM” 

(sic), explicando, ainda, que “no mesmo dia do corte, a consumidora se 

dirigiu até o estabelecimento da ré e solicitou a segunda via da referida 

fatura e, após apresentar os comprovantes, a concessionária 

restabeleceu o serviço às 14:00PM” (sic). Ainda na peça defensiva, a 

concessionária requerida afirmou que, posteriormente, no dia 17/11/2016, 

a autora entrou em contrato com a concessionária requerida informando 

que estava sem abastecimento de água, porém, no mesmo dia foi 

verificado que o problema estava no ramal de ligação que estava entupido 

por falha nas instalações de ramais prediais instalados em rede de 

abastecimento, sendo referido problema solucionado no mesmo dia. Por 

fim, asseverou a requerida que um dos documentos juntados pela autora 

como suposta ordem de religação é de titularidade do Sr. Willian Yamazaki 

(UC nº y16s072963), pessoa estranha à lide, o qual teria sido usado pela 

consumidora a fim de induzir o juízo à erro, em notória má-fé. Desta 

maneira, verifico que a questão cinge-se em aferir se a parte requerida 

praticou ato ilícito passível de indenização por danos morais à parte 

autora. Pois bem. Compulsando os autos, notadamente o documento 

constante das páginas 05 e 06 da contestação (Id 11680156), e que não 

foi impugnado pela autora, verifico que no mesmo dia em que a requerente 

pediu a segunda via da fatura 09/2016, em 03/11/2016, foi feita a religação 

diante do comprovante de pagamento da fatura pendente, sendo certo que 

o documento juntado pela autora no Id 4363321, datado de 18/11/2016 e 

com a observação técnica “religação mediante a fatura 07/2016 está em 

processo de faturamento” (sic), pertence a pessoa estranha à lide, Sr. 

Willian Yamazaki. Observo, ainda, que restou comprovado através do 

documento de página 8 da contestação (Id 11680156) que, posteriormente 

à religação da UC da autora, na data de 18/11/2016, foi executado serviço 

relativo ao ramal entupido, relativo a reclamação oriunda do protocolo 

datado de 17/11/2018 (Id 4363321). Por fim, verifico que ao se manifestar 

em relação aos fatos e documentos apresentados pela concessionária 

requerida, em impugnação à contestação de Id 12146624, a autora se 

limitou a afirmar que “quanto à inadimplência do débito com a requerida no 

mês 09/16 e 10/2016, a requerente fora buscar quitar sua dívida no dia 

03/11/2016 e logo após o pagamento a requerida fora fazer a ligação do 

registro para obtenção de água na residência, O QUE NÃO É OBJETO 

DESTA DEMANDA” (sic). Ora, em sua petição inicial a autora afirmou, e 

ressaltou, que estava sem o fornecimento de água em sua unidade 

consumidora desde o dia 03/11/2016 e que inexistia qualquer débito em 

atraso. Portanto, não prospera sua alegação de que as faturas vencidas e 

não pagas dos meses de 09/2016 e 10/2016 não é objeto desta demanda. 

Isso porque a causa de pedir é justamente a interrupção injusta do 

fornecimento de água em sua residência, que fundamenta seu pedido de 

danos morais. Assim, sendo justa a interrupção do fornecimento, já que 

fundada na inadimplência incontroversa da autora, não há que se falar 

prática de ato ilícito pela concessionária requerida e, consequentemente, 

obrigação de indenizar. Destaco, ainda, que não houve interrupção 

contínua do fornecimento de água na residência da autora, já que o 

serviço foi restabelecido na data de 03/11/2016 e, apenas na data de 

17/11/2016, houve nova falta de água na sua UC, desta vez em 

decorrência de problema no ramal de ligação que estava entupido, o que 

solucionado no dia seguinte, em 18/11/2016. Assim, não tendo a parte 

autora se desincumbido do ônus de comprovar os fatos expostas na 

exordia (art. 373, inc. I, CPC), sendo que sequer forma impugnados as 

alegações e documentos apresentados pela concessionária requerida, a 

improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. No mais, 

considerando que a autora alterou a verdade dos fatos para pleitear a 

indenização por danos morais, afirmando que teria ficado desde o dia 

03/11/2016, e de forma ininterrupta por mais de 20 dias, sem o 

fornecimento de água em sua unidade consumidora sem nenhuma 

justificativa, posto “as faturas referentes a tal serviço encontram-se 

rigorosamente pagas em dia, sem atraso” (sic), entendo que deve ser 

reconhecida sua litigância de má-fé. Ante ao exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, inciso I, do atual Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§2º, do CPC, ficando, contudo, suspensa a cobrança, diante dos 

benefícios da AJG deferidos em favor da requerente. CONDENO, ainda, a 

autora ao pagamento de multa em favor da parte requerida, a título de 

litigância de má-fé, no importe 5% do valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 80, inciso II, c/c artigo 81, ambos do NCPC. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, nada mais sendo requerido, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003764-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CARLOS BORGES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003764-15.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

RICARDO CARLOS BORGES FERREIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc., Trata-se de ação para 

cobrança de seguro DPVAT ajuizada por RICARDO CARLOS BORGES 

FERREIRA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos de Via Terrestre – DPVAT, em razão de 

acidente automobilístico ocorrido em 23/04/2016. A inicial veio 

acompanhada por documentos. Citada (Id 8818130), a parte requerida 

deixou de apresentar contestação. O feito foi saneado, determinando a 

realização de perícia médica. O laudo pericial foi juntado no Id 22254123. 

Em manifestação de Id 22705317 a parte autora pugnou pela procedência 

do seu pedido inicial. Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 
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FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, a indenização decorrente do seguro 

obrigatório DPVAT rege-se pelas disposições da Lei 6.194/74, exigindo-se 

a comprovação dos seguintes requisitos: a) a ocorrência do acidente de 

veículo automotor de via terrestre; b) a invalidez permanente; c) o nexo 

causal entre a invalidez e o acidente automobilístico. Nesse ponto, 

verifica-se que os documentos carreados na inicial demonstram que a 

parte autora envolveu-se em acidente de trânsito em 23/04/2016. Por seu 

turno, a invalidez permanente e o respectivo nexo causal restam 

comprovados pela perícia médica realizada nos autos, da qual se extrai 

que a parte autora sofreu danos pessoais em seu ombro em grau médio 

de 10%, conforme relatado pelo expert. Desse modo, na hipótese descrita, 

incidirá o percentual de 25%, de acordo com a tabela anexa à Lei 

6.194/74, resultando na quantia de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete 

reais), referente à lesão sofrida (R$ 13.500,00 x 25% x 10% = R$ 337,50). 

Assim, a procedência da demanda é medida que se impõe para 

reconhecer à parte autora o direito ao recebimento da indenização do 

seguro obrigatório DPVAT. Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e assim 

o faço para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da importância de 

R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais), referente à indenização do 

seguro obrigatório DPVAT, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426, STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir do 

evento danoso (Súmula 580, STJ), descontando-se eventuais valores 

recebidos administrativamente. CONDENO a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas judiciais, honorários periciais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$337,50 (trezentos e trinta e sete 

reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do diploma processual. Após o 

trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, ao arquivo, com as baixas 

e anotações de estilo. Havendo apelação, proceda na forma do art. 1.010 

do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005414-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA TEREZA DUTRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005414-63.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: JEFERSON DIAS REQUERIDO: JULIA TEREZA DUTRA Vistos 

etc., Trata-se de Ação de Divórcio ajuizada por JEFERSON DIAS em face 

de JULIA TEREZA DUTRA DIAS, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. Narra a parte autora que casou-se com a parte 

requerida em 17/09/1994, na cidade de Ipatinga/MG sob o regime da 

comunhão parcial de bens. Aduz que estão separados de fato há 

aproximadamente 15 (quinze) anos. Aduz que, do matrimônio, não 

advieram filhos. Aponta, ainda, que inexistem bens a partilhar. Requer a 

procedência da ação, com a decretação do divórcio do casal. A inicial veio 

instruída com documentos. (id. n.°:10367114) A parte requerida fora citada 

por edital. (id. n.°:27286360) Apresentada contestação por negativa geral 

em id. n.°: 27489077. Impugnação à contestação em id. n.°: 27493691. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O presente feito comporta 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso II, do CPC, eis que 

ausente a necessidade de maior dilação probatória. Pois bem. O 

casamento está comprovado documentalmente nos autos. Com efeito, 

requer a parte autora a decretação do divórcio do casal, com o 

rompimento do vínculo matrimonial, sendo certo que não há notícias de 

filhos comuns maiores e tampouco de bens a partilhar. É certo que, desde 

o advento da Emenda Constitucional n.º 66/2010, a qual alterou a redação 

do art. 226, § 6º, da Carta Magna, não existem mais lapsos temporais para 

a decretação do divórcio, bastando a manifestação de vontade de 

qualquer dos cônjuges no sentido de ver rompido o vínculo matrimonial que 

os une, sendo despicienda a análise de qualquer outro requisito para 

dissolução do casamento. Desta maneira, diante das manifestações 

apresentadas na petição inicial, a procedência da ação é medida que se 

impõe, sendo desnecessária maior dilação probatória. Ademais, diante das 

alegações contidas na inicial (e não contestadas pela parte requerida), 

não há notícias de bens a partilhar. Ficando resguardado à parte ré, 

entretanto, promover futura ação autônoma para reclamar a partilha de 

bens eventualmente existentes que não foram declarados na presente 

demanda. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o 

fim de decretar o divórcio do casal JEFERSON DIAS e JULIA TEREZA 

DUTRA DIAS, resolvendo o mérito da presente demanda, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas, despesas e 

honorários pela parte requerida, os últimos arbitrados em 10% (dez por 

cento do valor da causa), na forma do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, suspendendo a exigibilidade da cobrança de custas, eis 

que lhe defiro os benefícios da gratuidade judiciária. Transitada em julgado 

esta sentença, EXPEÇA-SE o competente mandado de averbação deste 

divórcio, ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Ipatinga/MG. 

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

Havendo apelação, proceda na forma do art. 1.010 do CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002795-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO FURQUIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002795-92.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

BENEDITO ANTONIO FURQUIM REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC., Benedito Antonio Furquim ajuizou “Ação 

Previdenciária com Pedido de Concessão de Aposentadoria por tempo de 

Contribuição” em face de Instituto Nacional do Seguro Social, almejando, 

em síntese, condenação da autarquia ré na concessão de aposentadoria 

por tempo de serviço. Recebida a inicial, foi concedida a gratuidade da 

justiça (ID. 19789130). Contestação apresentada à ID. 21258335. A parte 

autora á ID. 23139923 postulou pela desistência do feito. É o relato. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que a exequente pleiteou a 

desistência do feito (ID. 23139923). Não havendo óbice ao pedido 

formulado pelo exequente, homologo a desistência da ação, o que faço 

com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – 

homologar a desistência da ação”. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação por parte do requerente, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro 

de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000214-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO JHONATAM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1000214-70.2020.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Italo Jhonatham dos 

Santos, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de 

apreciar os pedidos iniciais do requerente, observo irregularidade sanável 

na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, 

nos termos do art. 321, do CPC. Verifico que o requerente não acostou à 

inicial o comprovante de endereço, bem como, o indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado, portanto, não há indícios do 

indeferimento administrativo da conversão de auxílio-doença em 
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aposentadoria por invalidez, quiçá, que houve o referido pedido. Logo, 

cabe ao requerente emendar a inicial para trazer aos autos um 

comprovante de endereço em seu nome e o requerimento INDEFERIDO 

pela autarquia ré, documentos indispensáveis à propositura da presente 

ação. Assim, INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, e apresente o requerimento administrativo do 

benefício ora pleiteado, bem como, o comprovante de endereço 

devidamente atualizado em seu nome, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000216-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON MOACIR BUSATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1000216-40.2020.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Nilton Moacir Busatta, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de apreciar os 

pedidos iniciais do requerente, observo irregularidade sanável na peça 

inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, do CPC. Verifico que o requerente não acostou à inicial 

o comprovante de endereço, bem como, o indeferimento administrativo do 

benefício pleiteado, portanto, não há indícios do indeferimento 

administrativo da conversão de auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez, quiçá, que houve o referido pedido. Logo, cabe ao requerente 

emendar a inicial para trazer aos autos um comprovante de endereço em 

seu nome e o requerimento INDEFERIDO pela autarquia ré, documentos 

indispensáveis à propositura da presente ação. Assim, INTIME-SE a parte 

autora para que emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, e 

apresente o requerimento administrativo do benefício ora pleiteado, bem 

como, o comprovante de endereço devidamente atualizado em seu nome, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Nada postulado, certifique-se. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000229-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO FURTADO MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1000229-39.2020.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Rodolfo Furtado de 

Mendonça, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes 

de apreciar os pedidos iniciais do requerente, observo irregularidade 

sanável na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC. Verifico que o requerente 

não acostou à inicial o comprovante de endereço em seu nome, bem 

como, o indeferimento administrativo do benefício pleiteado, portanto, não 

há indícios do indeferimento administrativo da aposentadoria por invalidez, 

quiçá, que houve o referido pedido. Logo, cabe ao requerente emendar a 

inicial para trazer aos autos um comprovante de endereço em seu nome e 

o requerimento INDEFERIDO pela autarquia ré, documentos indispensáveis 

à propositura da presente ação. Assim, INTIME-SE a parte autora para que 

emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, e apresente o requerimento 

administrativo do benefício ora pleiteado, bem como, o comprovante de 

endereço devidamente atualizado em seu nome, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000283-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HAHN BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1000283-05.2020.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Márcia Hahn Barros, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de apreciar os 

pedidos iniciais da requerente, observo irregularidade sanável na peça 

inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, do CPC. Verifico que a requerente não acostou à inicial 

um comprovante de endereço devidamente atualizado em seu nome, 

documento indispensável à propositura da presente ação. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, e apresente um comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Nada postulado, certifique-se. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007851-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007851-09.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO CARLOS DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Antônio Carlos da Silva ajuíza “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente o restabelecimento do benefício auxílio-doença. 

Alega que é filiado da Previdência Social e acometido por sequelas de 

Acidente Vascular Cerebral – AVC – ocorrido no ano de 2007, e por este 

motivo recebeu auxílio-doença de 30/05/2008 a 31/05/2019, quando o 

benefício foi indevidamente cessado ao fundamento de “ausência de 

incapacidade laborativa”. Narra que se encontra incapacitado para as 

atividades laborativas, já que as sequelas causaram amaurose em olho 

direito e hemiparesia no lado esquerdo do corpo (cid. i64; i69.4; e h54.4), 

cegueira irreversível em seu olho direito e paralisia parcial em seu lado 

direito, afetando totalmente suas atividades cotidianas. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. Intimado para 

emendar a inicial (ref. 26183455) e juntar o comprovante de indeferimento 

administrativo do benefício, o requerente acostou o documento faltante à 

ref. 26339020. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas 

judiciais O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 
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da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de estar 

incapacitado para as atividades laborativas, bem como, que ao final da 

presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido 

de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral do requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Compulsando os documentos que instruem a 

inicial verifiquei que os prontuários médicos remetem ao ano de 2007, 

excetuado o atestado médico assinado pela médica Tatiana Scarsinski, 

CRM 5466, datado de 22.10.2019. Portanto, à míngua de outros exames 

médicos atualizados que apontem a existência das enfermidades 

apontadas pelo autor, o indeferimento do pleito inicial é medida que se 

impõe. De outra banda, por se tratar de verba com caráter alimentar, 

qualquer adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade a 

parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 300, § 3º do Código 

de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela de urgência na forma 

pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos legais do art. 300 do 

Código de Processo Civil para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova Pericial Antes de determinar a 

citação da autarquia federal requerida, em atenção à Recomendação 

Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, 

extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do 

requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do 

processo administrativo promovido pela parte autora, incluindo eventuais 

perícias administrativas e/ou informes dos sistemas informatizados 

relacionados às perícias realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, 

para tanto, NOMEIO como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 

11h40min para a realização da perícia, que acontecerá nas dependências 

do fórum desta Comarca. iv) A parte requerente deverá se apresentar 

para a perícia na data designada portando todos os seus exames. v) Fixo 

para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 

28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V 

do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de 

pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor 

perito fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) Exame 

Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que 

o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é 

de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável 

de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado 

(a). i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado 

(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão 

de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 

cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 23 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005660-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LINDOMAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe nº 1005660-88.2019.811.0040 Requerente: 

Antonio Lindomar de Oliveira Requerido: INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social VISTOS ETC, Malgrado o requerimento do autor pela juntada 
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de instrumento de procuração, bem como, o prosseguimento do feito (ID. 

n° 27524536), não acostou aos autos a referida procuração. Logo, cabe 

ao requerente emendar a inicial para trazer aos autos a procuração, 

documento indispensável à propositura da presente ação. Destarte, antes 

de apreciar os pedidos formulados na inicial, INTIME-SE a parte autora por 

meio de seu advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a 

inicial e juntar aos autos o instrumento de procuração, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Nada postulado, certifique-se. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000342-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ADILIO REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOVINIO DA SILVA OAB - MT24508/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1000342-90.2020.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Manoel Adilio Reis, em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de apreciar os 

pedidos iniciais do requerente, observo irregularidade sanável na peça 

inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, do CPC. Verifico que o requerente não acostou à inicial 

um comprovante de endereço devidamente atualizado em seu nome, 

documento indispensável à propositura da presente ação. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, e apresente um comprovante de endereço atualizado em 

seu nome, sob pena de indeferimento da petição inicial. Nada postulado, 

certifique-se. Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007150-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO ALVES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007150-48.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE LUCIANO ALVES FILHO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Antônio Carlos da Silva ajuíza “Ação Previdenciária 

c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando liminarmente a 

concessão do benefício auxílio-doença. Alega que é filiado da Previdência 

Social e acometido por “discopatia degenerativa sem compressão 

radicular ou medular; espondiloartrose; sinistroescoliose cervicotoracica e 

discreta cifose cervical; discretas alterações degenerativas facetárias; 

discreto desvio para a esquerda em decúbito dorsal e megapófises 

transversas em l5 unidas ao sacro (vertebra de transição), CID M19 - 

outras artroses; CID M51 - outros transtornos de discos intervertebrais; 

CID M54.4 - lumbago com ciática e CID G58 – outras mononeuropatias” 

Aduz que em razão do seu quadro de saúde requereu a concessão do 

benefício administrativamente, entretanto, o pedido foi negado pela 

autarquia ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. 

Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. Intimado 

para emendar a inicial (refs. 24985697 e 27227952), o requerente acostou 

os documentos faltantes às refs. 25207908 e 28237861. É o necessário. 

Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil 

em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Na espécie, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de estar 

incapacitado para as atividades laborativas, bem como, que ao final da 

presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido 

de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral do requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 
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independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 11h50min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro 

no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 

atento ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 23 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008656-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE ARAUJO LEMES DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe nº 1008656-59.2019.811.0040 VISTOS ETC, 

Patricia de Araujo Lemes ajuíza a presente “Ação Previdenciária” em face 

do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos 

autos, almejando a concessão do benefício de salário-maternidade. 

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial 

com documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça De 

plano defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte requerente a fim de permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Oficie-se à Agência 

local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o 

envio da documentação completa do requerimento administrativo 

formulado pela parte autora, bem como, informações a respeito do 

benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se 

o necessário. Sorriso-MT, 24 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008115-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERLIAN SANTOS PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe nº 1008115-26.2019.811.0040 VISTOS ETC, 

Erlian Santos Pinto ajuíza a presente “Ação Previdenciária” em face do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

almejando a concessão do benefício de salário-maternidade. Requer a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça De plano 

defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte requerente a fim de permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 
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toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Oficie-se à Agência 

local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o 

envio da documentação completa do requerimento administrativo 

formulado pela parte autora, bem como, informações a respeito do 

benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se 

o necessário. Sorriso-MT, 24 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008477-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR ALVES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008477-28.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

IVAIR ALVES DUARTE REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Ivair Alves Duarte ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c 

Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando liminarmente o 

restabelecimento do benefício auxílio-doença. Alega que é filiado da 

Previdência Social e se encontra incapacitado para as atividades 

laborativas, pois, em 2015, enquanto trabalhava como servente de 

pedreiro em uma obra, sentiu um estalo grande nas costas e caiu no chão, 

tendo que ser levado carregado até o UPA para ser atendido, e, por conta 

do ocorrido, ficou mais de 40 dias sem conseguir levantar da cama ou 

caminhar. Após a referida lesão não conseguiu mais trabalhar como 

antes, e atualmente toma cerca de cinco remédios que são ofertados pelo 

SUS e possui indicação de cirurgia. Narra que recebeu o benefício 

administrativamente até 22/08/2019, quando o pedido de prorrogação foi 

negado pela autarquia ré. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial 

com documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas 

judiciais O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 12h30min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro 

no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 

atento ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários em 
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razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007171-24.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

WALDIRENE DE FRANCA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Waldirene de França ajuíza a presente 

“Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. Alega 

que é filiada da Previdência Social e se encontra incapacitada para as 

atividades laborativas, devido ao diagnóstico de “CID: B 92 – Sequelas de 

hanseníase (lepra) , H 40.1 - Glaucoma primário de ângulo aberto , L 80 – 

Vitiligo , M 16 - Coxartrose (artrose do quadril) , M 17 - Gonartrose 

(artrose do joelho) , M 51.1 - Transtornos de discos lombares e de outros 

discos intervertebrais com radiculopatia, M 54.5 - Dor lombar baixa, M 75.5 

- Bursite do ombro , M 77 .0 - Epicondilite medial , M 77 - Outras 

entesopatias, M 79.7 – Fibromialgia”, razão pela qual requereu o benefício 

administrativamente, todavia, o pedido foi negado pela autarquia ré, ao 

fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. Intimada para 

emendar à inicial (ref. 25017213), a autora acostou o documento faltante à 

ref. 25793548. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas 

judiciais O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 
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requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 12h40min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Cientifique ainda o Sr. perito que fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de 

pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor 

perito fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) Exame 

Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que 

o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é 

de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável 

de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado 

(a). i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado 

(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão 

de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 

cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008474-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZENI GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008474-73.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALZENI GOMES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Alzeni Gomes da Silva ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. Alega 

que é filiada da Previdência Social e se encontra incapacitada para as 

atividades laborativas, devido ao diagnóstico de “artrite reumatoide 

soronegativa em suas mãos, punhos, cotovelos e ombro”, razão pela qual 

requereu o benefício administrativamente, todavia, o pedido foi negado 

pela autarquia ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade 

laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais 

O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe 

que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 
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as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 12h20min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Cientifique ainda o Sr. perito que fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de 

pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor 

perito fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) Exame 

Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que 

o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é 

de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável 

de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado 

(a). i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado 

(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão 

de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 

cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000171-36.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEONICE DANIEL REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS VISTOS ETC, Cleonice Daniel ajuíza a presente “Ação Previdenciária 

c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando liminarmente a 

concessão do benefício auxílio-doença. Alega que é filiada da Previdência 

Social e se encontra incapacitada para as atividades laborativas, devido 

ao diagnóstico de “artrite específica em ambos os joelhos com diagnóstico 

de sinovite vilonodular pigmentada”, razão pela qual requereu o benefício 

administrativamente, todavia, o pedido foi negado pela autarquia ré, ao 

fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil 
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em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 11h10min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Cientifique ainda o Sr. perito que fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de 

pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor 

perito fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) Exame 

Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que 

o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é 

de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável 

de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado 

(a). i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado 

(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão 

de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 

cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 
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sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 20 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-53.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIZ PINTO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000144-53.2020.8.11.0040. AUTOR: 

JEFFERSON LUIZ PINTO RODRIGUES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais 

formulados pelo requerente, observo uma irregularidade na peça inicial 

que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 

do CPC. Observo que a parte autora não acostou aos autos o 

comprovante de endereço. Assim, intime-se o requerente por meio de seu 

advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e juntar 

aos autos o comprovante de endereço da parte autora, sob pena de 

indeferimento da inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 24 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-55.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI TEREZINHA GARCIA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe nº 1000312-55.2020.811.0040 VISTOS ETC, 

Nerci Terezinha Garcia Machado ajuíza a presente “Ação Previdenciária” 

em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados 

nos autos, almejando a concessão do benefício de aposentadoria rural por 

idade. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruiu a 

inicial com documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da 

justiça De plano defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 

4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte requerente a fim de permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Oficie-se à Agência 

local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o 

envio da documentação completa do requerimento administrativo 

formulado pela parte autora, bem como, informações a respeito do 

benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se 

o necessário. Sorriso – MT, 23 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007854-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DA SILVA PORTELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006723-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da petição do 

requerido, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95069 Nr: 6888-62.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCDS, SELMA CRISTINA CORREA, LETICIA CORREA DE 

SOUZA, MARCOS VINICIUS CORREA, LUIS GUSTAVO CORREA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT, 

MUNICIPIO DE CUIABA-MT, HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 

DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT, 

Sheyla Mara Correa de Almeida - OAB:MT/8708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TARGINO - OAB:3476-B, 

LUÍS ROBERTO SILVA E TAQUES - OAB:17504, PATRICIA 

CAVALCANTI ALBURQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892, REINALDO 

LORENÇONI FILHO - OAB:6459, RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10316/MT, Saulo Almeida Alves - OAB:13615

 PJe n° 6888-62.2012.811.0040

Código: 95069

Requerentes: Welligton Correa de Souza e Outros

Requeridos: Município de Barra do Bugres/MT e Outros

VISTOS ETC,

O feito foi saneado em audiência preliminar (fls. 600/600-v°), oportunidade 

em que foram resolvidas as questões processuais existentes, bem como, 

fixados os pontos controvertidos.

O pedido de produção de prova pericial (já elaborada) e testemunhal foi 

acolhido na decisão de fls. 641/642.

É o necessário.

Decido.

1. Do Laudo Pericial

Tendo em vista que todas as partes concordaram com a perícia judicial 

(fls. 744, 745/745-v°, 758/759, 776/777 e 778/779), HOMOLOGO o Laudo 

Pericial de fls. 720/731 e seus complementos fls. 752/757 para que surtam 

seus efeitos jurídicos e legais.
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2. Da audiência de instrução e julgamento

A prova oral deferida nos autos consiste na oitiva de testemunhas 

posteriormente a serem indicadas pelos autores (fls. 641/642), bem como, 

daquelas já arroladas pelo réu Município de Barra do Bugres-MT a serem 

ouvidas por meio de Carta Precatória àquela comarca (fls. 613/615).

Destarte, em obediência ao princípio da ampla defesa e o contraditório 

(inciso LV, do art. 5º, da Carta Magna de 1988), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de abril de 2020, às 14h00.

Intimem-se os réus na pessoa de seus Procuradores, bem como, os 

requerentes por meio de seus advogados para comparecerem à 

audiência, devendo os autores apresentarem o rol de testemunhas em até 

15 (quinze) dias antes da audiência, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, 

com observância dos arts. 450 e 455 , ambos do CPC, sob pena de 

preclusão.

 Expeça-se Carta Precatória à comarca de Barra do Bugres-MT para o fim 

de colher as oitivas das testemunhas arroladas pelo primeiro requerido às 

fls. 613/615.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sorriso-MT, 27 de janeiro de 2020.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 141806 Nr: 11504-75.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO BRANCO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 11504-75.2015.811.0040

Código 141806

 Exequente: Município de Ipiranga do Norte – MT

Executado: Rio Branco Comércio e Representações Ltda.

 VISTOS ETC;

Trata-se de “Ação de Execução Fiscal” proposta pelo Município de 

Ipiranga do Norte em desfavor da Rio Branco Comércio e Representações 

Ltda., ambos devidamente qualificados nos autos.

Em petição de fl. 20, o exequente manifestou pela desistência da ação 

com a extinção do feito.

É o breve relato.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que o autor em manifestação de fl. 20 

requereu a desistência da executiva, por corolário, pela extinção do feio.

 Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil, que preconiza: “o juiz não resolverá o mérito quando: 

inciso VIII – homologar a desistência da ação”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte do 

requerente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixas na distribuição.

Registre-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Sorriso-MT, 27 de janeiro de 2020.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006045-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA E PARRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

PJe nº. 1003648-09.2016.8.11.0040 Requerente: Aparecida Ananir Luiz 

Alves Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Aparecida Ananir Luiz Alves ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício de pensão por morte 

rural. Para tanto, asseverou que desde 1980 manteve união estável com 

Valdomiro Jorge dos Santos, falecido em 23/08/2014, segurado especial 

da Previdência Social na condição de rurícola, bem como, dependente do 

segurado, pois, era quem provia o sustento da família que é composta por 

mais 4 (quatro) filhos vindos da união, portanto, fazendo jus ao benefício. 

Narrou que requereu a concessão do benefício na via administrativa, no 

entanto, indeferido pela autarquia ré ao argumento da ausência de 

comprovação da qualidade do “de cujus” como segurado especial da 

Previdência Social. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência 

dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. Em contestação (id. 

5524349), o requerido arguiu preliminarmente os efeitos da prescrição 

quinquenal. No mérito defendeu a improcedência dos pedidos, ao 

fundamento da carência de comprovação da qualidade de segurado 

especial do falecido. Juntou documentos. Réplica id. 5861892 Saneador id. 

5878798 afastou a preliminar suscitada pelo requerido e, de outro lado, 

acolheu o pedido de produção de prova testemunhal. Audiência realizada 

(id. 8231552) oportunidade em que foi deferido o pedido de oitiva da 

testemunha arrolada pela autora via carta precatória à comarca de 

Presidente Médici-RO. A testemunha foi oitiva (mídia digital id`s. 1100140, 

11009142, 11009154 e 11009159). Alegações finais pela autora id. 

24051838. É o necessário. Decido. Como relatado, pretende a autora obter 

provimento judicial lhe assegurando o benefício previdenciário de pensão 

por morte, sob a alegação de que era companheira de Valdomiro Jorge 

dos Santos, segurado especial da Previdência Social na qualidade de 

rurícola e falecido em 23/08/2014, conforme certidão de óbito acostada 

aos autos. Em defesa, a autarquia sustentou que não há comprovação de 

que o “de cujus” matinha a qualidade de segurado especial, impondo assim 

a improcedência do pedido. Como sabido, é assegurada a pensão por 

morte ao conjunto de dependentes do segurado, aposentado ou não, a 

contar da data do óbito ou do requerimento administrativo, conforme 

dispõe o art. 74 da Lei nº 8.213/91, desde que comprovada a qualidade 

especial do instituidor do benefício. Vencida tal premissa, vale observar 

que a atividade campesina do instituidor no momento do óbito deve ser 

exercida com os demais membros da família, em regime de subsistência e 

economia familiar. Sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

FALECIMENTO DE ESPOSA TRABALHADORA RURAL NA VIGÊNCIA DA 

LEI Nº 8.213/91 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.528/97. REGIME 

DE ECONOMIA FAMILIAR DESCARACTERIZADO. I- As provas exibidas 

descaracterizam a alegada atividade da falecida como pequena produtora 

rural em regime de economia familiar, no qual o trabalho dos membros da 

família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições 

de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados. II- 

Apelação do INSS provida.” (TRF-3 - AC: 00092354920174039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de 

Julgamento: 07/08/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:22/08/2017) No caso dos autos, não há comprovação de 

que atividade campesina do falecido/instituidor era mantida em conjunto 

por toda família, circunstância que afasta sua qualidade de rurícola e, de 

consequência, obsta a concessão do benefício postulado pela autora. 

Nessa toada, ainda que acostados aos autos alguns documentos que 

indiquem início de prova material da atividade campesina do falecido, 

embora todos datados entre 2012/2014, o extrato do CNIS da autora (id. 

5524357) revela que a mesma manteve atividade urbana como doméstica 

entre 1994 a 2014, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos, inclusive, gozando 

do benefício de auxílio-doença entre 18/05/2016 a 31/05/2017. Ademais, 

em consulta ao Sistema PJe do TJ/MT, constatei a existência de uma 

demanda ajuizada pela autora em face do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Sinop-MT, autos n° 1008114-87.2017.8.11.0015, no qual se 

qualifica no preâmbulo da inicial igualmente como doméstica. Aliás, ao que 

tudo indica, a cidade e comarca de Sinop-MT é, de fato, o domicílio da 

autora, considerando o endereço informado naqueles autos como sendo 
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na Rua Dos Xaxins, n° 1835, Bairro Jardim Novo Estado, Sinop-MT, 

acompanhado de seu comprovante, assim como a ausência do 

comprovante de endereço nestes autos, aliado ainda ao teor da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça (id. 7232896), que assim certificou, verbis: “(...) 

Dirigi-me ao endereço descrito, e lá estando, após as formalidades legais 

e de estilo, não foi possível proceder á INTIMAÇÃO da parte autora 

APARECIDA ANANIR LUIZ ALVES, em virtude de não localizá-la no 

endereço, conforme informações da Srº Luana, que trabalha no local 

“Chiquinho Sorvetes”, onde dissera não conhecer a pessoa procurada. 

(...)” Com efeito, não verifico satisfatoriamente a comprovação da 

qualidade de segurado especial do “de cujus” instituidor, na forma do art. 

11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91, ônus da requerente (art. 373, inciso I, do 

CPC[1]), tendo em vista que o falecido não se trata de trabalhador rural 

que exerceu suas atividades em regime de economia familiar, ou seja, em 

trabalho realizado pelos membros da família, indispensável para sua 

subsistência e em condições mútuas de dependência e colaboração. A 

propósito: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DE 

ESPOSA TRABALHADORA RURAL NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91 COM 

A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.528/97. CONJUNTO NÃO HARMÔNICA. 

I- As provas exibidas e os depoimentos testemunhais descaracterizam a 

alegada atividade da falecida como trabalhadora rural. II- Apelação 

improvida. (TRF-3 - AC: 00108532920174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 

22/05/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:05/06/2017) A prova testemunhal produzida nos autos por sua vez 

em nada corroborou com a comprovação da atividade rural do falecido em 

regime de economia familiar e desempenhada por todos os membros do 

grupo familiar, pois tão somente confirmou o fato de o “de cujus” manter 

uma área de terra no Estado de Rondônia, assim como que a requerente 

há tempos mora no Estado de Mato Grosso, na companhia dos filhos. 

(mídia digital id`s. 1100140, 11009142, 11009154 e 11009159) De rigor, 

portanto, a improcedência dos pedidos. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 

10% sobre o valor da causa, com fulcro no §2° do art. 85, do Código de 

Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 

honorária ante a concessão da gratuidade da justiça concedida à autora, 

na forma do art. 98, §3° do mesmo Codex. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 de janeiro 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

(...)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000120-93.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

UNIC SORRISO LTDA REU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT VISTOS ETC, Em 

tempo, chamo o feito à ordem. Compulsando detidamente os autos, 

observo que o requerido não foi devidamente citado para oferecer 

contestação, conforme determinado na decisão id. 14880483. A citação 

no caso concreto independe se o réu constituiu advogado quando da 

apresentação de defesa prévia, conforme entendimento já firmado no 

âmbito do STJ, REsp. 1.687.218 e 1.387.393. Com efeito, TORNO NULA a 

certidão id. 16326903, bem como, determino a citação do requerido para, 

querendo, contestar a demanda, na forma da decisão id. 14880483. Com 

ou sem contestação, certifique-se. Após, vista ao Ministério Público. Às 

providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 28 de janeiro de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000252-82.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANA MARIA MAFIOLETTI VIGOLO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Ana Maria Mafioletti Vigolo ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária” em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos qualificados no autos, almejando liminarmente a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida. Aduz ter 

nascido em 28/10/1958, bem como, iniciado suas atividades campesinas 

ainda na adolescência ajudava os pais na atividade agrícola até se casar, 

portanto, até junho de 1980. Verbera que requereu a concessão do 

benefício na via administrativa, no entanto, negado pela autarquia ré, ao 

fundamento da falta de carência legalmente exigida, uma vez que a 

autarquia não reconheceu nenhum dos períodos de contribuição, nem 

mesmo o tempo de recolhimento contido no CNIS. Requer a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça O Código de Processo Civil 

em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. 2. Tutela de 

urgência Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de aposentadoria híbrida, ao argumento de 

preencher os requisitos legais, portanto, imperiosa a concessão do 

benefício nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação 

o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela 

urgência em caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em 

seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que 

visa antecipar um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual 

seja, a constituição de pagamento do benefício na espécie pretendida pela 

parte requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão 

da tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 
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Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, bem como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito, não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a comprovação robusta de todo o período legal exigido 

para a concessão do benefício de aposentadoria híbrida. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 28 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000233-76.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Maria Aparecida Gomes da Silva ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. 

Alega que é filiada da Previdência Social e se encontra incapacitada para 

o trabalho, tendo em vista que foi diagnosticada com “Síndrome do Túnel 

do Carpo e Tendinite Calcarea”. Narra que requereu o benefício 

administrativamente, todavia, o pedido foi negado pela autarquia ré, ao 

fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil 

em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitada para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 13h00min para a realização da 
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perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 28 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000243-23.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA PEREIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000243-23.2020.8.11.0040. AUTOR: 

MARCELINA PEREIRA PINTO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Marcelina Pereira Pinta ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. 

Alega que é filiada da Previdência Social e se encontra incapacitada para 

o trabalho em virtude do diagnóstico de “osteonecrose do fêmur esquerdo, 

dores articulares, outros transtornos articulares, outras artroses, outros 

transtornos dos tecidos moles, outras deformidades adquiridas dos 

membros, não classificados em outra parte e coxartrose esquerda (CID 10 

M87 / M25.5 / M25 / M19 / M87.9 / M21 / M79)”. Narra que recebeu 

auxílio-doença de 12/09/2013 a 08/06/2019, quando o benefício foi 

indevidamente cessado ao fundamento de “ausência de incapacidade 

laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais 

O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe 

que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de ainda estar incapacitada para as 

atividades laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em 

caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 

e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
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resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 13h10min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 28 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000212-03.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOELCI PEDRO ZANATTA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Joelci Pedro Zanatta ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. Alega 

que é filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para o 

trabalho, tendo em vista que foi diagnosticado com “lombalgia crônica”. 

Narra que requereu o benefício administrativamente, todavia, o pedido foi 

negado pela autarquia ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade 

laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais 

O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe 

que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 
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existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 12h50min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro 

no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 

atento ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 28 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000315-10.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON LUIS PREDIGER (REQUERENTE)

MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER (REQUERENTE)

ARI PAULO GELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

Processo PJe n° 1000315-10.2020.8.11.0040 Requerentes: Celson Luis 

Prediger e Outros Requerido: Estado de Mato Grosso VISTOS ETC, Antes 

de apreciar os pedidos iniciais formulados pelos requerentes, observo 

irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 
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indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Almejam os autores a 

declaração de inexigibilidade dos créditos tributários oriundas das CDA`s 

nºs 2017221606, 20128139 e 20127903, ofertando à causa o valor de R$ 

140.102,86 (cento e quarenta mil, cento e dois reais e oitenta e seis 

centavos), que, no entanto, não compreende o proveito econômico 

pretendido na demanda, conforme se extrai dos valores atualizados da 

CDA`s e espelhos dos débitos acostados à peça de ingresso. Dispõe o 

inciso II, do art. 292 do CPC, verbis: “Art. 292. O valor da causa constará 

da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por 

objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, 

a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida; (...)” Sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. O valor da causa, em respeito ao 

quanto disposto no art. 291 do CPC, deve corresponder ao proveito 

econômico almejado. Na hipótese dos autos, a autora formulou pedido 

cominatório (obrigação de fazer), consistente na execução de obra 

pública e indenizatório (danos morais) de forma que o seu proveito 

econômico direto será o montante pleiteado a título de indenização por 

danos morais. Inteligência do art. 292, do CPC. Decisão mantida. Recurso 

conhecido e não provido.” (TJ-SP - AI: 21954966920198260000 SP 

2195496-69.2019.8.26.0000, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 

24/09/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/09/2019). 

Com efeito, a adequação do valor da causa é medida que se impõe na 

espécie. Noutra banda, observo que os autores acostaram aos autos a 

Certidão Conjunta de Pendências Tributárias e não Tributárias junto à 

SEFAZ e à PGE do Estado de Mato Grosso tão somente em nome de 

Celson Luis Prediger (id. 28254174), devendo, portanto, providenciarem a 

juntada da mesma certidão em relação aos demais requerentes. Pelo 

exposto, intimem-se os autores na pessoa de seu advogado (a) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial e RETIFICAR o valor da 

causa (art. 292, incisos II, do CPC) e, em igual prazo, comprovAR o 

recolhimento das DIFERENÇAS DAS custas de distribuição, bem como, 

acostar aos autos as Certidões Conjuntas de Pendências Tributárias e não 

Tributárias junto à SEFAZ e à PGE do Estado de Mato Grosso em nome 

dos demais requerentes, sob pena de extinção (art. 321, do CPC). Nada 

postulado, certifique-se. Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 28 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000307-33.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR AUGUSTO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000307-33.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADEMAR AUGUSTO FERREIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Ademar Augusto 

Ferreira ajuíza “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando liminarmente o restabelecimento do benefício 

auxílio-doença. Alega que é filiado da Previdência Social e se encontra 

incapacitado para as atividades laborativas em virtude do diagnóstico de 

“CID 10 - S52 Fratura do antebraço; S52.9 Fratura do antebraço, parte não 

especificada S53 Luxação, entorse e distensão das articulações e dos 

ligamentos do cotovelo; fratura + lesão de tendões extensores de punho 

esquerdo, desenvolveu distorcia simpático reflexa”, e por este motivo 

recebeu auxílio-doença. Narra que requereu a prorrogação do benefício 

administrativamente, contudo, o pedido foi negado pela autarquia ao 

fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil 

em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Na espécie, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de ainda 

estar incapacitado para as atividades laborativas, bem como, que ao final 

da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

pedido de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral do requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 
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dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 13h20min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 28 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003648-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ANANIR LUIZ ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

PJe nº. 1003648-09.2016.8.11.0040 Requerente: Aparecida Ananir Luiz 

Alves Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Aparecida Ananir Luiz Alves ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício de pensão por morte 

rural. Para tanto, asseverou que desde 1980 manteve união estável com 

Valdomiro Jorge dos Santos, falecido em 23/08/2014, segurado especial 

da Previdência Social na condição de rurícola, bem como, dependente do 

segurado, pois, era quem provia o sustento da família que é composta por 

mais 4 (quatro) filhos vindos da união, portanto, fazendo jus ao benefício. 

Narrou que requereu a concessão do benefício na via administrativa, no 

entanto, indeferido pela autarquia ré ao argumento da ausência de 

comprovação da qualidade do “de cujus” como segurado especial da 

Previdência Social. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência 

dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. Em contestação (id. 

5524349), o requerido arguiu preliminarmente os efeitos da prescrição 

quinquenal. No mérito defendeu a improcedência dos pedidos, ao 

fundamento da carência de comprovação da qualidade de segurado 

especial do falecido. Juntou documentos. Réplica id. 5861892 Saneador id. 

5878798 afastou a preliminar suscitada pelo requerido e, de outro lado, 

acolheu o pedido de produção de prova testemunhal. Audiência realizada 

(id. 8231552) oportunidade em que foi deferido o pedido de oitiva da 

testemunha arrolada pela autora via carta precatória à comarca de 

Presidente Médici-RO. A testemunha foi oitiva (mídia digital id`s. 1100140, 

11009142, 11009154 e 11009159). Alegações finais pela autora id. 

24051838. É o necessário. Decido. Como relatado, pretende a autora obter 

provimento judicial lhe assegurando o benefício previdenciário de pensão 

por morte, sob a alegação de que era companheira de Valdomiro Jorge 

dos Santos, segurado especial da Previdência Social na qualidade de 

rurícola e falecido em 23/08/2014, conforme certidão de óbito acostada 

aos autos. Em defesa, a autarquia sustentou que não há comprovação de 

que o “de cujus” matinha a qualidade de segurado especial, impondo assim 

a improcedência do pedido. Como sabido, é assegurada a pensão por 

morte ao conjunto de dependentes do segurado, aposentado ou não, a 

contar da data do óbito ou do requerimento administrativo, conforme 

dispõe o art. 74 da Lei nº 8.213/91, desde que comprovada a qualidade 

especial do instituidor do benefício. Vencida tal premissa, vale observar 

que a atividade campesina do instituidor no momento do óbito deve ser 

exercida com os demais membros da família, em regime de subsistência e 

economia familiar. Sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

FALECIMENTO DE ESPOSA TRABALHADORA RURAL NA VIGÊNCIA DA 

LEI Nº 8.213/91 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.528/97. REGIME 

DE ECONOMIA FAMILIAR DESCARACTERIZADO. I- As provas exibidas 

descaracterizam a alegada atividade da falecida como pequena produtora 

rural em regime de economia familiar, no qual o trabalho dos membros da 

família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições 

de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados. II- 

Apelação do INSS provida.” (TRF-3 - AC: 00092354920174039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de 

Julgamento: 07/08/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:22/08/2017) No caso dos autos, não há comprovação de 

que atividade campesina do falecido/instituidor era mantida em conjunto 

por toda família, circunstância que afasta sua qualidade de rurícola e, de 

consequência, obsta a concessão do benefício postulado pela autora. 

Nessa toada, ainda que acostados aos autos alguns documentos que 

indiquem início de prova material da atividade campesina do falecido, 

embora todos datados entre 2012/2014, o extrato do CNIS da autora (id. 

5524357) revela que a mesma manteve atividade urbana como doméstica 

entre 1994 a 2014, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos, inclusive, gozando 

do benefício de auxílio-doença entre 18/05/2016 a 31/05/2017. Ademais, 

em consulta ao Sistema PJe do TJ/MT, constatei a existência de uma 

demanda ajuizada pela autora em face do Estado de Mato Grosso e do 
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Município de Sinop-MT, autos n° 1008114-87.2017.8.11.0015, no qual se 

qualifica no preâmbulo da inicial igualmente como doméstica. Aliás, ao que 

tudo indica, a cidade e comarca de Sinop-MT é, de fato, o domicílio da 

autora, considerando o endereço informado naqueles autos como sendo 

na Rua Dos Xaxins, n° 1835, Bairro Jardim Novo Estado, Sinop-MT, 

acompanhado de seu comprovante, assim como a ausência do 

comprovante de endereço nestes autos, aliado ainda ao teor da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça (id. 7232896), que assim certificou, verbis: “(...) 

Dirigi-me ao endereço descrito, e lá estando, após as formalidades legais 

e de estilo, não foi possível proceder á INTIMAÇÃO da parte autora 

APARECIDA ANANIR LUIZ ALVES, em virtude de não localizá-la no 

endereço, conforme informações da Srº Luana, que trabalha no local 

“Chiquinho Sorvetes”, onde dissera não conhecer a pessoa procurada. 

(...)” Com efeito, não verifico satisfatoriamente a comprovação da 

qualidade de segurado especial do “de cujus” instituidor, na forma do art. 

11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91, ônus da requerente (art. 373, inciso I, do 

CPC[1]), tendo em vista que o falecido não se trata de trabalhador rural 

que exerceu suas atividades em regime de economia familiar, ou seja, em 

trabalho realizado pelos membros da família, indispensável para sua 

subsistência e em condições mútuas de dependência e colaboração. A 

propósito: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DE 

ESPOSA TRABALHADORA RURAL NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91 COM 

A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.528/97. CONJUNTO NÃO HARMÔNICA. 

I- As provas exibidas e os depoimentos testemunhais descaracterizam a 

alegada atividade da falecida como trabalhadora rural. II- Apelação 

improvida. (TRF-3 - AC: 00108532920174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 

22/05/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:05/06/2017) A prova testemunhal produzida nos autos por sua vez 

em nada corroborou com a comprovação da atividade rural do falecido em 

regime de economia familiar e desempenhada por todos os membros do 

grupo familiar, pois tão somente confirmou o fato de o “de cujus” manter 

uma área de terra no Estado de Rondônia, assim como que a requerente 

há tempos mora no Estado de Mato Grosso, na companhia dos filhos. 

(mídia digital id`s. 1100140, 11009142, 11009154 e 11009159) De rigor, 

portanto, a improcedência dos pedidos. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 

10% sobre o valor da causa, com fulcro no §2° do art. 85, do Código de 

Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 

honorária ante a concessão da gratuidade da justiça concedida à autora, 

na forma do art. 98, §3° do mesmo Codex. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 28 de janeiro 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

(...)

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI FELIX SPANHOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000401-78.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:OSNI FELIX 

SPANHOL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

06/05/2020 Hora: 18:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003270-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDA MARSILIA DOMENICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRICILLA KELLEN SOCORRO DE SOUZA (EXECUTADO)

ROSIVANIA DA SILVA MEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003270-19.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: BENILDA MARSILIA DOMENICO 

EXECUTADO: ROSIVANIA DA SILVA MEIRA, PRICILLA KELLEN SOCORRO 

DE SOUZA Vistos etc. Sobre a contraproposta apresentada pelo 

exequente, manifeste-se o executado. Havendo concordância, conclusos 

para homologação. Caso contrário, manifeste-se o exequente, juntando, 

inclusive, cálculo atualizado da dívida. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-63.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIRSO JOAQUIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS DIAS DE LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000402-63.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CIRSO JOAQUIM 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LISSA GABRIELA 

BATISTA RIBEIRO, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA POLO 

PASSIVO: MATHEUS DIAS DE LIMA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

06/05/2020 Hora: 18:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005194-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005194-31.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 11/12/2019 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-33.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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CIRSO JOAQUIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYENNE DIAS DE LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000404-33.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CIRSO JOAQUIM 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LISSA GABRIELA 

BATISTA RIBEIRO, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA POLO 

PASSIVO: TAYENNE DIAS DE LIMA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

06/05/2020 Hora: 18:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005081-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IDELEIDE NOYA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005081-14.2017.8.11.0040. REQUERENTE: IDELEIDE NOYA SOARES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se o exequente para que informe se foi 

realizado o exame, objeto da inicial, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004867-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA MOREIRA DE SOUSA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004867-52.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 04/12/2019 Hora: 13:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO MARTINES PEGUIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SMILES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 04 de ABRIL 

de 2019, às 16:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WEUDSON SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo: 1001923-77.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 04/12/2019 Hora: 15:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-03.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIRSO JOAQUIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000406-03.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CIRSO JOAQUIM 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LISSA GABRIELA 

BATISTA RIBEIRO, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA POLO 

PASSIVO: NEUZA FERREIRA DE LIMA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

20/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011277-46.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORLAN ARAUJO CUNHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8011277-46.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 20/05/2020 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE DALA VALLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO OAB - ES16789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000420-84.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANDRE FELIPE 

DALA VALLE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODOLPHO PANDOLFI 

DAMICO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 20/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006890-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006890-68.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao comando judicial 

proferido, que impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamada 

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO, por intermédio de seu Advogado, para que recolha os 

honorários periciais arbitrados no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 28 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STUMPF E STUMPF LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAJIWARA ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

 

Processo: 1000039-18.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 20/05/2020 Hora: 15:00 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005726-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEREIRA DE CARVALHO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (REU)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005726-68.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELZA PEREIRA DE CARVALHO CAMPOS RÉU: PREVISO -FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO, 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos/CF Nos 

termos do art. 99, §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita . Anote-se. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS 

ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ c/ TUTELA DE URGÊNCIA, manejada por ELZA PEREIRA DE 

CARVALHO CAMPOS em face do PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO e TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando o exposto na inicial 

(id. 22736073). Com a inicial juntou-se documentos. É o relatório. Decido. 

Exige a lei (Novo Código de Processo Civil, art. 300) para a concessão da 

tutela de urgência a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou 

o risco do resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência uma vez que, a 

verossimilhança das alegações da parte autora depende de contraditório, 

não se vislumbrando em sede de cognição sumária razões suficientes 

para afastar a presunção de regularidade da conduta administrativa 

guerreada. Citem-se os requeridos para contestarem a ação, no prazo 

legal. ADVERTÊNCIA: Nos termos do artigo 344 do Código de Processo 

Civil, se os réus não contestarem a ação serão considerados revéis e 

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

autora. Intimem-se Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-23.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAZZARI ANGHINONI & VIZZOTTO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REU)

 

PROCESSO n. 1000437-23.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LAZZARI 

ANGHINONI & VIZZOTTO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI POLO PASSIVO: GETNET ADQUIRENCIA E 

SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 20/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (REU)

 

PROCESSO n. 1000442-45.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:EDMAURO DIER 

DIAS NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMAURO DIER 

DIAS NASCIMENTO POLO PASSIVO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 20/05/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE LOPES DE JESUS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000443-30.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MICHELLE LOPES 

DE JESUS MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SOUZA 

BORGES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 20/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-97.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ZAMBOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USEBENS SEGUROS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000445-97.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 

ZAMBOTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO DA PIEVE POLO 

PASSIVO: USEBENS SEGUROS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

20/05/2020 Hora: 15:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO KUSUNOKE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000446-82.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:RODRIGO 

KUSUNOKE FARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA DONATO 

REGO, FERNANDO APARECIDO DE SOUZA POLO PASSIVO: GRUPO 

TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

20/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206798 Nr: 1520-28.2019.811.0040

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JUNIOR BORGATO ROSA, AUTO 

MAIS VEICULOS MULTIMARCAS LTDA, ORO TRANSPORTES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS 

MENEGON - OAB:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados da parte requerida 

da r. sentença em sua parte principal transcrita: ..."Vistos etc.

Ante as razões lançadas na cota ministerial de fls. 18-21, HOMOLOGO a 

promoção do arquivamento, na forma pugnada, no que diz respeito ao 

autor do fato REINALDO JUNIOR BORGATO ROSA. Anote-se em livro 

próprio e comuniquem-se os Institutos de Identificação Nacional e 

Estadual, bem como o Ministério Público e a Autoridade 

Policial.Considerando o depósito de fls. 40/41, 51/52 e 64/70, 

comprovando o cumprimento da medida restritiva de direitos aplicada ao 

suposto autor do fato, a transação penal levada a efeito e DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato ORO TRANSPORTES EIRELI."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31176 Nr: 388-87.2006.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICO HASIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Impusiono estes autos a fim de intimar as parte da r. sentença a seguir 

transcrita: Vistos etc.

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC.

Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 14 de janeiro de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000389-64.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PALUDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO BATISTA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: ELIANE PALUDO 

Executado: GIVANILDO BATISTA SILVA Número do Processo: 

1000389-64.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 
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CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-93.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHORR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: LEOCADIA WILK 

APIO - ME Executado: HILARIO SCHORR Número do Processo: 

1000400-93.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003270-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDA MARSILIA DOMENICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRICILLA KELLEN SOCORRO DE SOUZA (EXECUTADO)

ROSIVANIA DA SILVA MEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003270-19.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BENILDA MARSILIA 

DOMENICO REQUERIDO: ROSIVANIA DA SILVA MEIRA, PRICILLA KELLEN 

SOCORRO DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

em face da sentença que reconheceu a revelia das reclamadas e 

reconheceu como incontroversos os fatos alegados, condenando as 

reclamadas ao pagamento dos valores perquiridos na inicial. Aduzem as 

embargantes que apresentaram contestação, tempestivamente, a qual não 

foi observada quando da sentença. Fora certificado no Num. 13408435 

que o acesso ao feito foi realizado sem o token, impedindo que o servidor, 

ao analisar os autos, tivesse acesso aos documentos sigilosos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, lhes DOU 

PROVIMENTO. Isso porque, denota-se que, realmente, a parte reclamada 

apresentou contestação no prazo legal, qual seja, no mesmo dia da 

audiência de conciliação (Num. 10047552) e, embora tenham sido 

reconhecidos como incontroversos os fatos alegados na inicial, fato é que 

há a necessidade de produção probatória, mormente em razão das teses 

suscitadas pelas reclamadas em contestação. Posto isso, CONHEÇO dos 

embargos de declaração manejados e lhes dou PROVIMENTO para 

REVOGAR a sentença de Num. 10574512. No mais, dou regular 

prosseguimento ao feito e designo para audiência de instrução e 

julgamento o dia 13 de novembro de 2018, às 13h40min. Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CEZAR TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: EDUARDO CANDIDO 

DA SILVA Executado: SILVIO CEZAR TEIXEIRA Número do Processo: 

1000415-62.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 
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ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-32.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIR ANTONIO CAMPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINTIL JUNIOR LANGARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: CLEUDIR ANTONIO 

CAMPO Executado: GINTIL JUNIOR LANGARO Número do Processo: 

1000417-32.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-23.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAZZARI ANGHINONI & VIZZOTTO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000437-23.2020.8.11.0040. AUTOR: LAZZARI ANGHINONI & VIZZOTTO 

LTDA - ME REU: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc. Forte 

no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

o seguinte documento: a) Certidão expedida pelo SPC/SERASA, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome; A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000440-75.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE LACERDA RABELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Costa dos Santos (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: JOYCE LACERDA 

RABELO Executado: Maria Costa dos Santos Número do Processo: 

1000440-75.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 
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absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005194-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005194-31.2018.8.11.0040. REQUERENTE: APARECIDA FERREIRA 

GIMENES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Trata-se de ação de 

restituição de valores c/c danos morais em que a parte reclamante 

sustenta que recebe beneficio previdenciário, tendo contratado 

empréstimo consignado junto à requerida, mediante descontos mensais 

diretamente em seu benefício, porém foi surpreendida com desconto 

mensal de empréstimo consignado pela modalidade de cartão de crédito, 

denominado RMC, o qual aduz que não foi solicitado e/ou contratado. A 

parte requerida apresentou contestação sustentando que a parte autora 

contratou junto ao requerido o produto bancário denominado cartão de 

crédito com margem consignável, o qual versa sobre uma operação de 

obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de 

crédito para ser movimentado em saques e/ou compras. Sustenta que a 

parte autora realizou a operação denominada saque no cartão, que 

consiste no saque a ser debitado no cartão, tendo os valores sido 

creditados nas contas do autor. Sustenta que em razão de ter 

desbloqueado e utilizado o cartão contratado, bem como por não ter 

realizado o pagamento integral da fatura, optou o autor por quitar sua 

dívida apenas através dos descontos dos valores mínimos da fatura, não 

havendo, portanto, qualquer ilegalidade no desconto do RMC no benefício 

previdenciário da parte autora. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Verifica-se que a requerida demonstrou a regularidade dos descontos por 

meio de Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado (Num. 

27358955), que indica a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar pela parte reclamante, demonstrando, desta forma, a legitimidade 

dos descontos sobre o benefício da parte autora. Referido contrato/termo 

de adesão é claro ao constar a autorização, pelo cliente, do desconto 

mensal em sua remuneração, para constituição da RMC, bem como do 

desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao 

mínimo da fatura mensal do cartão, até a liquidação do saldo devedor. Do 

mesmo modo, juntou aos autos o comprovante de transferência eletrônica 

realizada na conta de titularidade da autora (Num. 27218109 e 27218107). 

Conforme se vê pelos recentes julgados da Turma Recursal do TJMT, 

inclusive, de processos ajuizados nesta Vara sobre a matéria, havendo 

contrato com informações claras a respeito da cobrança, bem como a 

comprovação de transferência dos valores emprestados na conta 

corrente indicada pelo autor, não há que se falar em ilicitude do contrato. 

Nesse sentido: “Recurso Inominado: 1005195-16.2018.8.11.0040Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO (grifei) Recorrente: 

BANCO PAN S.A.Recorrida: MARIA DAS GRACAS DE SOUSA 

SANTOSJuíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data 

do Julgamento: 12/07/2019EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

E CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE 

CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Cuida-se de ação indenizatória em 

que a Recorrida postula pela desconstituição da relação jurídica e 

reparação por danos morais, ao argumento de ter sido induzida em erro 

pela instituição financeira Recorrente ao contratar o serviço de 

empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito - 

RMC, mediante descontos mensais no seu benefício previdenciário.2. 

Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu 

ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez 

que trouxe aos autos o ‘Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado 

Banco Pan S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento’, 

devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no 

art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.3. Havendo contrato nos 

autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo 

qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do 

consentimento, presume-se que o contrato é lícito (grifei) (TJRS Apelação 

Cível n.º 70043999762 e 70036689248).4. Danos morais não 

configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a 

legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta 

ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.5. 

Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJMT. TURMA 

RECURSAL, N.U 1005195-16.2018.8.11.0040, LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORREA, J. 12/07/2019, DJE 17/07/2019) “Recurso Inominado: 

1002418-58.2018.8.11.0040Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SORRISO (grifei) Recorrente: BANCO BMG S/A Recorrida: 

ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUESJuíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 31/05/2019EMENTA: 

RECURSO INOMINADO.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM 

DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

E CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE 

CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Cuida-se de ação indenizatória em 

que a Recorrida postula pela desconstituição da relação jurídica e 

reparação por danos morais, ao argumento de ter sido induzida em erro 

pela instituição financeira Recorrente ao contratar o serviço de 

empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito - 

RMC, mediante descontos mensais no seu benefício previdenciário.2. 

Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu 

ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez 

que trouxe aos autos o ‘Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado 

Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” e a 

“Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de 

Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG’, devidamente assinado pela 

consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de 

Defesa do Consumidor.3. Havendo contrato nos autos com informações 

claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que 

possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se 

que o contrato é lícito (grifei) (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 

70036689248).4. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida 

a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual 

não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a 

indenização sob esta rubrica.5. Sentença reformada.6. Recurso 

conhecido e provido” (TJMT. TURMA RECURSAL, N.U 

1002418-58.2018.8.11.0040, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, J. 

31/05/2019, DJE 18/06/2019) “RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE 

CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA RELAÇÃO 

CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 

DO VALOR EMPRESTADO NA CONTA DO AUTOR, ALÉM DA JUNTADA 

DOS DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO 

JUNTADAS PELO BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO 

COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. Se o autor nega a solicitação do 

cartão de crédito, bem como desconhece o motivo pelo qual as faturas 

são enviadas a sua residência e a instituição financeira comprova que o 

autor realizou empréstimo consignado via RMC, juntando para tanto o 

contrato devidamente assinado, documentos pessoais e ainda o 
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comprovante de transferência do valor emprestado na conta corrente do 

autor, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as 

partes (grifei), bem como a origem da obrigação, sendo ausente, portanto, 

o dever de indenizar”. (TJMT. TURMA RECURSAL, N.U 

1000663-10.2018.8.11.0004, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, J. 

09/07/2019, DJE 10/07/2019) “RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA 

MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC (CARTÃO DE CRÉDITO) – CONTRATO 

QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE 

ASSINADO PELA PARTE AUTORA – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO 

REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO VERIFICADA – 

DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Se comprovada a ausência de culpa da instituição 

financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à 

modalidade empréstimo RMC (cartão de crédito), ante a contratação do 

serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil 

atribuída à mesma (grifei) (parte credora)”. (TJMT. TURMA RECURSAL, N.U 

1000125-36.2018.8.11.0034, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, J. 

03/06/2019, DJE 04/06/2019) Assim, reconhecida a legitimidade dos 

descontos de RMC sobre o benefício da parte autora, nos termos do artigo 

487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na 

inicial, revogando a liminar concedida nos autos. Sem custas e honorários, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de sentença por mim minutado, o 

qual submeto à apreciação do r. Juiz de Direito para homologação ou 

substituição, nos termos do art. 40 da Lei 9.9990/95. Sorriso, 28 de janeiro 

de 2020 Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010914-30.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUPOLO & SALES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

8010914-30.2013.8.11.0040 Reclamante: IVANI MARIANI Reclamado: 

RUPOLO & SALES LTDA - ME Vistos etc. Compulsando os autos se 

constata que o feito tramita há 07 anos sem que tenha sido localizados 

bens para serem penhorados, estando o executado, inclusive, com 

paradeiro ignorado pelo exequente. Ademais, o exequente devidamente 

intimado para indicar o endereço do representante do executado para fins 

de redirecionamento, quedou-se inerte. Posto isso, JULGO EXTINTO este 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 

9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, proceda-se com 

a baixa da penhora realizada via Renajud. Após, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004052-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BISPO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004052-55.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DOUGLAS BISPO DE SOUZA 

LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a parte 

reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. A parte reclamada trouxe comprovantes de faturas 

de cartão de crédito, as quais uma parte foi paga via débito automático em 

conta do autor (Num. 24447848), constando nestas ainda o extrato da 

utilização do cartão de crédito que originou a dívida, demonstrando a 

existência da relação jurídica. Ainda que se afirme que na contestação 

constam imagens das telas do sistema interno da ré, e documentos que 

foram produzidos unilateralmente, sem a juntada de contrato com 

assinatura aposta pela parte autora, é certo que a ocorrência de 

adimplemento parcial e a impugnação meramente genérica que lhes fez a 

parte autora, emprestam à documentação verossimilhança suficiente para 

que se conclua pela existência de relação jurídica. Ademais, em tempo de 

contratação de serviços por call center e internet, o contrato escrito não 

pode ser considerado o único meio de prova suficiente a demonstrar o 

pacto. Além do mais, não é comum que um falsário/estelionatário estivesse 

utilizando os dados cadastrais da parte autora e quitando diversas 

faturas, durante um longo período, como in casu. Assim, embora a parte 

reclamante sustente que a negativação é indevida, fato é que a reclamada 

comprovou a regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a 

existência do negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da 

dívida que ocasionou a restrição. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação 

declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais. 

Prestação de serviço - telefonia. Asseverado desconhecimento da dívida. 

Relação jurídica incontroversa - extenso registro de chamadas e 

mensagens, ao lado de telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. 

Desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito - ou 

ainda de sua gravação (grifei). Ausência de prova acerca do 

adimplemento. Débito exigível. Apontamento restritivo legítimo. Dano moral 

não evidenciado. Litigância de má-fé caracterizada - alteração da verdade 

dos fatos e utilização do processo para alcance de objetivo ilegal. 

Acertada imposição de pena – artigo 81, CPC. Resultado de improcedência 

preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 

28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização por danos morais. 

Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de tela de sistema 

interno da ré que confirma a existência de relação jurídica entre as partes, 

o período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de 

pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços não impugnados 

pela autora. Relação contratual entre as partes incontroversa. 

Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito referente a 

faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia prestados 

pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de um direito. 

Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. Providência que 

cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos 

termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face da ré. 

Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela 

autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 
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LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença 

por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 28 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004177-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALVES RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004177-23.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GABRIEL ALVES RODRIGUES 

NETO REQUERIDO: NU PAGAMENTOS S.A. Vistos etc. Trata-se de ação 

de indenização por danos morais c/c cancelamento de cartão de crédito, 

em que a parte reclamante sustenta que sofreu danos, eis que foi 

surpreendido com o recebimento, em sua residência, de um cartão de 

crédito em seu nome, que jamais solicitou encaminhado pela requerida. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o 

pedido inicial prospera, em parte, tão somente no que toca ao 

cancelamento do cartão de crédito enviado sem solicitação, ao 

reclamante, eis que as requeridas não comprovaram a existência da 

relação jurídica entre as partes. Porém, no que toca ao dano moral, 

embora a Súmula 532, do STJ, disponha que caracteriza prática abusiva o 

envio de cartão de crédito não solicitado pelo consumidor, fato é que, 

segundo entendimento do STJ, consoante trecho do inteiro teor do AgInt 

no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4ª T., J. 19/02/2019, 

DJe 01/03/2019, “os próprios precedentes que deram origem à Súmula 

indicam que, para a configuração do dano moral, deve estar presente 

alguma outra situação decorrente do envio do cartão de crédito sem a 

prévia solicitação. Assim, apesar de a prática, em tese, configurar ato 

ilícito indenizável, tal não se confunde com dano in re ipsa, sendo 

imprescindível que exista, minimamente, algum indicativo de que o 

consumidor foi, de algum modo, lesado pela ação do banco”. In casu, o 

autor não indicou qualquer conduta dos requeridos que tenha resultado 

em outras consequências, como, por exemplo, negativação e/ou cobrança 

indevida de valores. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

e JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos constantes na inicial, 

tão somente para determinar o cancelamento do cartão de crédito 

encaminhado à parte autora, determinando que se abstenham de lançar 

débitos em nome do autor, relativos ao referido cartão de crédito não 

desbloqueado, sob pena de multa, no valor de R$500,00, bem como 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.. Sem 

custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. 

Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Este é o projeto de sentença por mim minutado, o 

qual submeto à apreciação do r. Juiz de Direito para homologação ou 

substituição, nos termos do art. 40 da Lei 9.9990/95. Sorriso, 28 de janeiro 

de 2020 Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004165-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004165-09.2019.8.11.0040. REQUERENTE: RAQUEL PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a parte 

reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. A parte reclamada juntou o histórico de utilização 

dos serviços de chamadas efetuadas e recebidas no Num. 25591036, 

aliado ao histórico apresentado na contestação demonstrando que as 

faturas anteriormente emitidas em razão dos serviços prestados foram 

pagas. Ainda que se afirme que dentre tais documentos haja apenas telas 

do sistema interno da ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada de 

contrato com assinatura aposta pela parte autora, é certo que a exatidão 

dos dados cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e a 

impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à 

documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela 

existência de relação jurídica. Ademais, em tempo de contratação de 

serviços por call center e internet, o contrato escrito não pode ser 

considerado o único meio de prova suficiente a demonstrar o pacto. 

Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, 

fato é que a reclamada comprovou a regularidade da cobrança, 

demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as 

partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a restrição. 

Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória negativa cumulada com 

indenizatória por danos morais. Prestação de serviço - telefonia. 

Asseverado desconhecimento da dívida. Relação jurídica incontroversa - 

extenso registro de chamadas e mensagens, ao lado de telas sistêmicas, 

a informar pagamentos pretéritos. Desnecessidade, no contexto, da 

apresentação do contrato escrito - ou ainda de sua gravação (grifei). 

Ausência de prova acerca do adimplemento. Débito exigível. Apontamento 

restritivo legítimo. Dano moral não evidenciado. Litigância de má-fé 

caracterizada - alteração da verdade dos fatos e utilização do processo 

para alcance de objetivo ilegal. Acertada imposição de pena – artigo 81, 

CPC. Resultado de improcedência preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio 

Pires; J. 28/08/2018; DJE. 28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização 

por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de 

tela de sistema interno da ré que confirma a existência de relação jurídica 

entre as partes, o período da prestação de serviços e o valor das faturas 

pendentes de pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços 

não impugnados pela autora. Relação contratual entre as partes 

incontroversa. Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito 

referente a faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia 

prestados pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de 

um direito. Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. 
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Providência que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito, nos termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face 

da ré. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência 

pela autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 28 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004163-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON ROBERTO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004163-39.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MAYCON ROBERTO FARIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais em que a parte reclamante 

sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. A parte reclamada juntou ligação na qual o autor 

confirma seus dados cadastrais, confirma a contratação de plano de 

telefonia (Num. 25607351), aliado ao histórico apresentado na 

contestação demonstrando que diversas faturas emitidas em razão dos 

serviços prestados foram pagas. Ainda que se afirme que dentre tais 

documentos haja apenas telas do sistema interno da ré, produzidos 

unilateralmente, sem a juntada de contrato com assinatura aposta pela 

parte autora, é certo que a exatidão dos dados cadastrais, a ocorrência 

de adimplemento parcial e a impugnação meramente genérica que lhes fez 

a parte autora, emprestam à documentação verossimilhança suficiente 

para que se conclua pela existência de relação jurídica. Ademais, em 

tempo de contratação de serviços por call center e internet, o contrato 

escrito não pode ser considerado o único meio de prova suficiente a 

demonstrar o pacto. Assim, embora a parte reclamante sustente que a 

negativação é indevida, fato é que a reclamada comprovou a regularidade 

da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico 

entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a 

restrição. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória negativa 

cumulada com indenizatória por danos morais. Prestação de serviço - 

telefonia. Asseverado desconhecimento da dívida. Relação jurídica 

incontroversa - extenso registro de chamadas e mensagens, ao lado de 

telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. Desnecessidade, no 

contexto, da apresentação do contrato escrito - ou ainda de sua gravação 

(grifei). Ausência de prova acerca do adimplemento. Débito exigível. 

Apontamento restritivo legítimo. Dano moral não evidenciado. Litigância de 

má-fé caracterizada - alteração da verdade dos fatos e utilização do 

processo para alcance de objetivo ilegal. Acertada imposição de pena – 

artigo 81, CPC. Resultado de improcedência preservado. Recurso 

improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do 

Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 1032422-75.2017.8.26.0564; 

Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 28/08/2018) “Negativação. 

Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo 

da autora. Cópia de tela de sistema interno da ré que confirma a existência 

de relação jurídica entre as partes, o período da prestação de serviços e o 

valor das faturas pendentes de pagamento. (grifei) Contratação e 

prestação de serviços não impugnados pela autora. Relação contratual 

entre as partes incontroversa. Necessidade de valoração da prova 

apresentada. Débito referente a faturas pendentes, correspondentes aos 

serviços de telefonia prestados pela ré à autora. Negativação realizada no 

exercício regular de um direito. Alegação de falta de prévia notificação. 

Descabimento. Providência que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, nos termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo 

oponível em face da ré. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus 

da sucumbência pela autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito 

Privado; Foro de Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 

1000838-26.2018.8.26.0185; Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 

27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA 

– PRETENSÃO REFORMA COM A DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA 

DÍVIDA - DESCABIMENTO – A documentação apresentada pela empresa 

ré, consistente em telas sistêmicas, individualizou dados pessoais da 

autora, seu enderenço e demais dados que permitem concluir pela efetiva 

prestação de serviços por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida 

apontada nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora 

que mantinha outros apontamentos restritivos em seu nome no mesmo 

período da inclusão negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da 

Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa 

parte. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – 

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS 

PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração 

das hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 521 de 1067



José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 28 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004292-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DIAS DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004292-44.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA MADALENA DIAS DE 

LIMA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a parte 

reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. A parte reclamada juntou o histórico de utilização 

dos serviços de chamadas efetuadas e recebidas no Num. 25854406, 

aliado ao histórico apresentado na contestação demonstrando que as 

faturas anteriormente emitidas em razão dos serviços prestados foram 

pagas. Ainda que se afirme que dentre tais documentos haja apenas telas 

do sistema interno da ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada de 

contrato com assinatura aposta pela parte autora, é certo que a exatidão 

dos dados cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e a 

impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à 

documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela 

existência de relação jurídica. Ademais, em tempo de contratação de 

serviços por call center e internet, o contrato escrito não pode ser 

considerado o único meio de prova suficiente a demonstrar o pacto. 

Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, 

fato é que a reclamada comprovou a regularidade da cobrança, 

demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as 

partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a restrição. 

Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória negativa cumulada com 

indenizatória por danos morais. Prestação de serviço - telefonia. 

Asseverado desconhecimento da dívida. Relação jurídica incontroversa - 

extenso registro de chamadas e mensagens, ao lado de telas sistêmicas, 

a informar pagamentos pretéritos. Desnecessidade, no contexto, da 

apresentação do contrato escrito - ou ainda de sua gravação (grifei). 

Ausência de prova acerca do adimplemento. Débito exigível. Apontamento 

restritivo legítimo. Dano moral não evidenciado. Litigância de má-fé 

caracterizada - alteração da verdade dos fatos e utilização do processo 

para alcance de objetivo ilegal. Acertada imposição de pena – artigo 81, 

CPC. Resultado de improcedência preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio 

Pires; J. 28/08/2018; DJE. 28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização 

por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de 

tela de sistema interno da ré que confirma a existência de relação jurídica 

entre as partes, o período da prestação de serviços e o valor das faturas 

pendentes de pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços 

não impugnados pela autora. Relação contratual entre as partes 

incontroversa. Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito 

referente a faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia 

prestados pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de 

um direito. Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. 

Providência que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito, nos termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face 

da ré. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência 

pela autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 28 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004183-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004183-30.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ADAO SILVA GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais em que a parte reclamante 

sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 
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9.099/95. Decido. A parte reclamada juntou o histórico de utilização dos 

serviços de chamadas efetuadas e recebidas no Num. 25840406, aliado 

ao histórico apresentado na contestação demonstrando que as faturas 

anteriormente emitidas em razão dos serviços prestados foram pagas. 

Ainda que se afirme que dentre tais documentos haja apenas telas do 

sistema interno da ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada de 

contrato com assinatura aposta pela parte autora, é certo que a exatidão 

dos dados cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e a 

impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à 

documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela 

existência de relação jurídica. Ademais, em tempo de contratação de 

serviços por call center e internet, o contrato escrito não pode ser 

considerado o único meio de prova suficiente a demonstrar o pacto. 

Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, 

fato é que a reclamada comprovou a regularidade da cobrança, 

demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as 

partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a restrição. 

Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória negativa cumulada com 

indenizatória por danos morais. Prestação de serviço - telefonia. 

Asseverado desconhecimento da dívida. Relação jurídica incontroversa - 

extenso registro de chamadas e mensagens, ao lado de telas sistêmicas, 

a informar pagamentos pretéritos. Desnecessidade, no contexto, da 

apresentação do contrato escrito - ou ainda de sua gravação (grifei). 

Ausência de prova acerca do adimplemento. Débito exigível. Apontamento 

restritivo legítimo. Dano moral não evidenciado. Litigância de má-fé 

caracterizada - alteração da verdade dos fatos e utilização do processo 

para alcance de objetivo ilegal. Acertada imposição de pena – artigo 81, 

CPC. Resultado de improcedência preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio 

Pires; J. 28/08/2018; DJE. 28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização 

por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de 

tela de sistema interno da ré que confirma a existência de relação jurídica 

entre as partes, o período da prestação de serviços e o valor das faturas 

pendentes de pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços 

não impugnados pela autora. Relação contratual entre as partes 

incontroversa. Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito 

referente a faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia 

prestados pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de 

um direito. Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. 

Providência que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito, nos termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face 

da ré. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência 

pela autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 28 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004294-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA SOARES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004294-14.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARILDA SOARES DE 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a parte 

reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. A parte reclamada juntou ligação na qual a parte 

autora confirma seus dados cadastrais, confirma a contratação de plano 

de telefonia (Num. 25861271), aliado ao histórico apresentado na 

contestação demonstrando que faturas foram emitidas em razão dos 

serviços prestados foram pagas, e ainda consta com a defesa a relação 

das chamadas efetuadas e recebidas na linha contratada (Num. 

25861271). Ainda que se afirme que dentre tais documentos haja apenas 

telas do sistema interno da ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada 

de contrato com assinatura aposta pela parte autora, é certo que a 

exatidão dos dados cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e a 

impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à 

documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela 

existência de relação jurídica. Ademais, em tempo de contratação de 

serviços por call center e internet, o contrato escrito não pode ser 

considerado o único meio de prova suficiente a demonstrar o pacto. 

Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, 

fato é que a reclamada comprovou a regularidade da cobrança, 

demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as 

partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a restrição. 

Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória negativa cumulada com 

indenizatória por danos morais. Prestação de serviço - telefonia. 

Asseverado desconhecimento da dívida. Relação jurídica incontroversa - 

extenso registro de chamadas e mensagens, ao lado de telas sistêmicas, 

a informar pagamentos pretéritos. Desnecessidade, no contexto, da 

apresentação do contrato escrito - ou ainda de sua gravação (grifei). 

Ausência de prova acerca do adimplemento. Débito exigível. Apontamento 

restritivo legítimo. Dano moral não evidenciado. Litigância de má-fé 

caracterizada - alteração da verdade dos fatos e utilização do processo 

para alcance de objetivo ilegal. Acertada imposição de pena – artigo 81, 

CPC. Resultado de improcedência preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio 

Pires; J. 28/08/2018; DJE. 28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização 

por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de 

tela de sistema interno da ré que confirma a existência de relação jurídica 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 523 de 1067



entre as partes, o período da prestação de serviços e o valor das faturas 

pendentes de pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços 

não impugnados pela autora. Relação contratual entre as partes 

incontroversa. Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito 

referente a faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia 

prestados pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de 

um direito. Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. 

Providência que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito, nos termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face 

da ré. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência 

pela autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 28 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004449-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004449-17.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ABRAO BARBOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais em que a parte reclamante 

sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. A parte reclamada juntou contrato assinado e cópia do 

documento pessoal do autor (Num. 26097358), cópia das faturas 

constando os serviços prestados (Num. 26097359), que aliados ao 

histórico apresentado na contestação demonstrando que diversas faturas 

emitidas em razão dos serviços prestados foram pagas. Ainda que se 

afirme que dentre tais documentos hajam telas do sistema interno da ré, 

produzidos unilateralmente, sem a juntada de contrato com assinatura 

aposta pela parte autora, é certo que a exatidão dos dados cadastrais, a 

ocorrência de adimplemento parcial e a impugnação meramente genérica 

que lhes fez a parte autora, emprestam à documentação verossimilhança 

suficiente para que se conclua pela existência de relação jurídica. 

Ademais, em tempo de contratação de serviços por call center e internet, 

o contrato escrito não pode ser considerado o único meio de prova 

suficiente a demonstrar o pacto. Assim, embora a parte reclamante 

sustente que a negativação é indevida, fato é que a reclamada comprovou 

a regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do 

negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que 

ocasionou a restrição. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória 

negativa cumulada com indenizatória por danos morais. Prestação de 

serviço - telefonia. Asseverado desconhecimento da dívida. Relação 

jurídica incontroversa - extenso registro de chamadas e mensagens, ao 

lado de telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. 

Desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito - ou 

ainda de sua gravação (grifei). Ausência de prova acerca do 

adimplemento. Débito exigível. Apontamento restritivo legítimo. Dano moral 

não evidenciado. Litigância de má-fé caracterizada - alteração da verdade 

dos fatos e utilização do processo para alcance de objetivo ilegal. 

Acertada imposição de pena – artigo 81, CPC. Resultado de improcedência 

preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 

28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização por danos morais. 

Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de tela de sistema 

interno da ré que confirma a existência de relação jurídica entre as partes, 

o período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de 

pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços não impugnados 

pela autora. Relação contratual entre as partes incontroversa. 

Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito referente a 

faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia prestados 

pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de um direito. 

Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. Providência que 

cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos 

termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face da ré. 

Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela 

autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 
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que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 28 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004307-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004307-13.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIENE PEREIRA LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais em que a parte reclamante 

sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. A parte reclamada juntou o histórico de utilização dos 

serviços de chamadas efetuadas e recebidas no Num. 2585335, aliado ao 

histórico apresentado na contestação demonstrando que as faturas 

anteriormente emitidas em razão dos serviços prestados foram pagas. 

Ainda que se afirme que dentre tais documentos haja apenas telas do 

sistema interno da ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada de 

contrato com assinatura aposta pela parte autora, é certo que a exatidão 

dos dados cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e a 

impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à 

documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela 

existência de relação jurídica. Ademais, em tempo de contratação de 

serviços por call center e internet, o contrato escrito não pode ser 

considerado o único meio de prova suficiente a demonstrar o pacto. 

Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, 

fato é que a reclamada comprovou a regularidade da cobrança, 

demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as 

partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a restrição. 

Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória negativa cumulada com 

indenizatória por danos morais. Prestação de serviço - telefonia. 

Asseverado desconhecimento da dívida. Relação jurídica incontroversa - 

extenso registro de chamadas e mensagens, ao lado de telas sistêmicas, 

a informar pagamentos pretéritos. Desnecessidade, no contexto, da 

apresentação do contrato escrito - ou ainda de sua gravação (grifei). 

Ausência de prova acerca do adimplemento. Débito exigível. Apontamento 

restritivo legítimo. Dano moral não evidenciado. Litigância de má-fé 

caracterizada - alteração da verdade dos fatos e utilização do processo 

para alcance de objetivo ilegal. Acertada imposição de pena – artigo 81, 

CPC. Resultado de improcedência preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio 

Pires; J. 28/08/2018; DJE. 28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização 

por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de 

tela de sistema interno da ré que confirma a existência de relação jurídica 

entre as partes, o período da prestação de serviços e o valor das faturas 

pendentes de pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços 

não impugnados pela autora. Relação contratual entre as partes 

incontroversa. Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito 

referente a faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia 

prestados pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de 

um direito. Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. 

Providência que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito, nos termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face 

da ré. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência 

pela autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 28 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito SORRISO, 28 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004313-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004313-20.2019.8.11.0040. REQUERENTE: PEDRO LEITE REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c danos morais em que a parte reclamante sustenta que foi 

incluída, indevidamente, pela reclamada, nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

A parte reclamada juntou no corpo da contestação aos prints de tela que 

comprova os dados cadastrais do autor, a existência de serviços 

prestados, bem como a emissão de faturas e o respectivo pagamento. 

Ainda que se afirme que dentre tais documentos haja apenas telas do 

sistema interno da ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada de 

contrato com assinatura aposta pela parte autora, é certo que a exatidão 

dos dados cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e a 

impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à 

documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela 

existência de relação jurídica. Ademais, em tempo de contratação de 

serviços por call center e internet, o contrato escrito não pode ser 

considerado o único meio de prova suficiente a demonstrar o pacto. 

Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, 

fato é que a reclamada comprovou a regularidade da cobrança, 

demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as 

partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a restrição. 

Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória negativa cumulada com 

indenizatória por danos morais. Prestação de serviço - telefonia. 

Asseverado desconhecimento da dívida. Relação jurídica incontroversa - 

extenso registro de chamadas e mensagens, ao lado de telas sistêmicas, 

a informar pagamentos pretéritos. Desnecessidade, no contexto, da 

apresentação do contrato escrito - ou ainda de sua gravação (grifei). 

Ausência de prova acerca do adimplemento. Débito exigível. Apontamento 

restritivo legítimo. Dano moral não evidenciado. Litigância de má-fé 

caracterizada - alteração da verdade dos fatos e utilização do processo 

para alcance de objetivo ilegal. Acertada imposição de pena – artigo 81, 

CPC. Resultado de improcedência preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio 

Pires; J. 28/08/2018; DJE. 28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização 

por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de 

tela de sistema interno da ré que confirma a existência de relação jurídica 

entre as partes, o período da prestação de serviços e o valor das faturas 

pendentes de pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços 

não impugnados pela autora. Relação contratual entre as partes 

incontroversa. Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito 

referente a faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia 

prestados pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de 

um direito. Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. 

Providência que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito, nos termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face 

da ré. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência 

pela autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Por fim, com relação à suposta ausência de notificação 

prévia para negativação do nome do autor, necessário colacionar o 

entendimento sumulado pelo STJ, através da Sumula 359/STJ, a qual 

dispõe que a responsabilidade de notificar o consumidor é do órgão 

mantenedor dos cadastros de inadimplentes, o qual não faz parte desta 

relação processual, circunstância que desautoriza o acolhimento do pleito 

inicial, eis que não caberia a reclamada tal notificação, não podendo ser 

responsabilizada por eventual ausência desta. Assim, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na 

inicial. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto 

ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o substitua, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 28 de janeiro de 2020. Patrícia 

Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005237-31.2019.8.11.0040
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005237-31.2019.8.11.0040. REQUERENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação pretendendo a declaração de 

inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, em que a parte 

autora alega que seu nome foi negativado indevidamente. Relatório 

dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, verifica-se que autora e 

requerida inserem-se, respectivamente, nos conceitos de consumidora 

final e prestadora de serviço, sendo de rigor, portanto, a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. Quanto a preliminar, será analisada 

juntamente com o mérito, por se ligar intimamente a ele. Asseveradas tais 

premissas, passo à análise do mérito. Restou demonstrado nos autos que 

a requerida inscreveu indevidamente o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito e o estorno da quantia negativada, por si só, não é 

capaz de afastar o ilícito decorrente da falha na prestação do serviço do 

réu. Sendo assim, a ré não logrou êxito em comprovar a legalidade da 

cobrança e que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foram 

devidas, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, II, do CPC. No 

tocante a condenação de indenização por danos morais, entendo que se 

vislumbra dano extrapatrimonial a ser reparado, tendo em vista que os 

fatos narrados geraram abalo na imagem e nome da empresa autora. 

Destarte, por se tratar de algo imaterial ou ideal, não se pode exigir que a 

comprovação do dano moral seja feita pelos mesmos meios utilizados para 

a demonstração do dano material. Em casos como o que se apresenta, o 

dano moral está ínsito na própria ofensa, de tal modo que, provado o fato 

danoso, ipso facto, está demonstrado o dano moral à guisa de uma 
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presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das 

regras da experiência comum. Nesse sentido: “EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO EM 

CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO EM 

CONTESTAÇÃO – CONTRATO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES – 

IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.É inadmissível a juntada 

de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da 

preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que 

impediu a juntada do documento em momento oportuno. Havendo alegação 

de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de 

produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor 

provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do ônus da 

prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, 

portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Não havendo sequer a 

comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de termo público 

de cessão de crédito, bem como da vinculação do consumidor a tal 

contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o reconhecimento de que a 

inscrição é indevida e gera dano moral. Ademais, a prova da contratação 

original, sem a comprovação da cessão de crédito, não se presta a 

justificar a restrição, pois não demonstrada a legitimidade para encaminhar 

o nome do consumidor para negativação. O valor da indenização por dano 

moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido”. (N.U 

1010314-67.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). 

Convém salientar que o critério de fixação do valor da indenização deve 

ser feito do modo mais justo possível, sem servir de fonte para 

enriquecimento sem causa ou ser injusto com valores abaixo do 

considerado adequado ao caso concreto. É certo que a indenização deve 

corresponder à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, tendo em 

conta ainda as condições sociais e econômicas das partes. Sendo assim, 

no caso concreto, a natureza e extensão do dano decorrente da inscrição 

indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

considerando as condições socioeconômicas das partes e os princípios 

norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o valor 

indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, desde 

a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação (art. 405 do CC), já que se trata de ilícito contratual. 

Destarte, a procedência parcial dos pedidos contidos na inicial é medida 

que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, nos termos do art. 186 do Código Civil, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a) 

Confirmar a liminar concedida à autora (ID 22230984), tornando-a definitiva 

em todos os seus termos; b) Declarar a inexigibilidade do débito levado à 

negativação; c) Condenar o réu a pagar indenização por danos morais à 

requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, 

desde a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação (art. 405 do CC), já que se trata de ilícito 

contratual. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 28 de janeiro de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004035-19.2019.8.11.0040. REQUERENTE: VALDEVAN DA COSTA 

SOUSA, STEFANE SABRINA SALERMO CARDOSO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, etc. Trata-se de ação indenizatória em que os 

autores alegam que tiveram seu voo cancelado, fato lhes gerou 

transtornos. Requerem a condenação da requerida em indenização por 

danos morais e materiais. Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. Dito 

isso, passo à análise do mérito. A responsabilidade civil do transportador 

aéreo é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos pelo 

consumidor, em virtude da má prestação do serviço oferecido e somente 

pode ser afastada com a comprovação da existência de alguma 

excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. O cancelamento de voo em 

razão da suposta manutenção da aeronave, não comprovada, viola 

obrigações contratuais e regras regulamentares (Resolução 141/2010 da 

ANAC), já que não se trata de hipótese de força maior, gerando 

obrigações tanto de cunho contratual (reacomodação, reembolso ou 

realização do serviço por outra empresa) como extracontratual (dano 

material e moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no Ag 977.762/SP e 

TJMT1ªTR 3290/2010). Na hipótese versanda, houve o cancelamento do 

voo, ocasionando considerável transtorno aos consumidores. Nesse 

sentido: “EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FORÇA MAIOR/CASO 

FORTUITO – FORTUITO INTERNO E EXTERNO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO NÃO 

REALIZADO – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL 

EXTRACONTRATUAL RECONHECIDA. Embora a força maior e o caso 

fortuito não estejam arrolados no artigo 14, § 3º, do CDC, como 

excludentes de responsabilidade civil, estes fatores também têm o condão 

de excluí-las (STJ REsp 996833/SP e REsp 330523/SP). No contrato de 

transporte aéreo de passageiros, aplica-se inclusive o Código Brasileiro 

de Aeronáutica, que exclui expressamente a responsabilidade do 

transportador em caso de força maior (artigo 256, § 1º, alínea “b”). 

Contudo, nas relações de consumo, vige ainda a Teoriado Risco do 

Empreendimento (TJRJ 0136172-92.2010.8.19.0001 e TJPR 902981-6), de 

modo que apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento”. (STJ AgRg no REsp 

1218620/SC e STJ AgRg no AREsp 293.757/MG). Os danos materiais 

encontram-se fartamente comprovado pelos documentos de ID 20967686. 

Quanto ao dano moral, saliento que o desconforto, a aflição e os 

transtornos decorrentes do cancelamento de voo são suficientes para a 

configuração do dano moral, que se opera in re ipsa (STJ REsp 

299532/SP). O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano 

moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com 

bom senso, moderação e razoabilidade, atendendo-se a proporcionalidade 

com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a 

capacidade econômica das partes. Sopesadas tais premissas, fixo o 

quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo 

INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros moratórios de 1% ao mês 

a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, nos termos do art. 14 do 

CDC e art. 186 do CC, julgo parcialmente procedentes o pedido formulado 

na inicial, para o fim específico de: a) Condenar a requerida a pagar 

indenização por danos materiais aos autores no valor de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), referente ao serviço de táxi (deslocamento de 

Sinop a Cuiabá), e R$ 290,17 (duzentos reais e dezessete centavos), 

decorrente da despesa com o UBER, atualizados pelo INPC, desde o 

desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 527 de 1067



citação (art. 405 do CC); b) condenar a requerida a pagar indenização por 

danos morais aos autores no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com 

correção do INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), já que se trata de ilícito 

contratual. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 28 de janeiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005112-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005112-63.2019.8.11.0040. REQUERENTE: RONIEL OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação 

em que o autor alega que efetuou pagamento em duplicidade à requerida. 

Por isso, requer a restituição em dobro do indébito e indenização por 

danos morais. Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as 

normas do Código do Direito do Consumidor, pois trata-se de relação de 

consumo. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando os autos, 

verifica-se que houve o pagamento em duplicidade do boleto com data de 

vencimento em 10/05/2019, conforme apontam os comprovantes de 

pagamento de ID 22101030. Assim, uma vez que não houve o estorno 

espontâneo da requerida, fica configurada sua falha na prestação de 

serviço, devendo ela responder nos termos do art. 14 do CDC, já que não 

se vislumbra nenhuma hipótese de excludente da responsabilidade. De 

outra banda, não ficou comprovada má-fé na conduta da requerida e, por 

isso, a restituição deverá se dar de forma simples, conforme 

jurisprudência majoritária do STJ. No tocante aos danos morais, entendo 

ser inocorrentes, tendo em vista que não há comprovação de que os fatos 

narrados na inicial foram capazes de gerar prejuízos extrapatrimonias ao 

autor. Ao contrário, trata-se de mero aborrecimento diário não indenizável, 

já que não houve provas nesse sentido, ônus do requerente, consoante 

art. 373, I, do CPC. Logo, a procedência parcial dos pedidos da inicial são 

de inteira justiça. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para 

o fim específico de condenar a requerida a restituir de forma simples ao 

autor o valor de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), corrigido pelo 

INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% a partir 

da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o 

feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito 

Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 

28 de janeiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da 

lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] 

Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004898-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. EHRIG & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004898-72.2019.8.11.0040. REQUERENTE: E. M. EHRIG & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES S.A Vistos, etc. Trata-se de ação 

pretendendo a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, em que a parte autora alega que seu nome permaneceu 

negativado indevidamente. Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De 

início, constata-se não ser aplicável as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, vez que a empresa autora não é destinatária final dos 

produtos comercializados pela ré. Quanto a preliminar de perda de objeto, 

será analisada juntamente com o mérito, por se ligar intimamente a ele. 

Asseveradas tais premissas, passo à análise do mérito. Restou 

demonstrado nos autos que a requerente permaneceu com seu nome 

negativado mesmo após a quitação do débito, ainda que em atraso, 

conforme documentos de ID 21839835 e 21839832. No tocante a 

condenação de indenização por danos morais, entendo que se vislumbra 

dano extrapatrimonial a ser reparado, tendo em vista que os fatos 

narrados geraram abalo na imagem e nome da empresa autora. Destarte, 

por se tratar de algo imaterial ou ideal, não se pode exigir que a 

comprovação do dano moral seja feita pelos mesmos meios utilizados para 

a demonstração do dano material. Em casos como o que se apresenta, o 

dano moral está ínsito na própria ofensa, de tal modo que, provado o fato 

danoso, ipso facto, está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das 

regras da experiência comum. Nesse sentido: “EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO EM 

CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO EM 

CONTESTAÇÃO – CONTRATO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES – 

IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.É inadmissível a juntada 

de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da 

preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que 

impediu a juntada do documento em momento oportuno. Havendo alegação 

de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de 

produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor 

provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do ônus da 

prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, 

portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Não havendo sequer a 

comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de termo público 

de cessão de crédito, bem como da vinculação do consumidor a tal 

contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o reconhecimento de que a 

inscrição é indevida e gera dano moral. Ademais, a prova da contratação 

original, sem a comprovação da cessão de crédito, não se presta a 

justificar a restrição, pois não demonstrada a legitimidade para encaminhar 

o nome do consumidor para negativação. O valor da indenização por dano 

moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido”. (N.U 

1010314-67.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). 

Convém salientar que o critério de fixação do valor da indenização deve 

ser feito do modo mais justo possível, sem servir de fonte para 

enriquecimento sem causa ou ser injusto com valores abaixo do 

considerado adequado ao caso concreto. É certo que a indenização deve 

corresponder à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, tendo em 

conta ainda as condições sociais e econômicas das partes. Sendo assim, 

no caso concreto, a natureza e extensão do dano decorrente da inscrição 

indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

considerando as condições socioeconômicas das partes e os princípios 

norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o valor 

indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, desde 

a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a 
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partir da citação (art. 405 do CC), já que se trata de ilícito contratual. 

Destarte, a procedência parcial dos pedidos contidos na inicial é medida 

que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, nos termos do art. 186 do Código Civil, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a) 

Declarar a inexistência do débito levado à negativação; b) Condenar o réu 

a pagar indenização por danos morais à requerente no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, desde a publicação da 

sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação 

(art. 405 do CC), já que se trata de ilícito contratual. Nos termos do art. 

487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 28 de janeiro de 2020. 

Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002019-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY SERPA (REQUERIDO)

SERGIO LOPES TARONE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002019-92.2019.8.11.0040. REQUERENTE: COLEGIO VINICIUS DE 

MORAES LTDA - EPP REQUERIDO: WOLNEY SERPA, SERGIO LOPES 

TARONE Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança fundada em cheque 

no valor de R$ 30.442,00. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito 

a preliminar de inépcia da inicial, porquanto não há vícios capaz de 

invalidá-la. De outra banda, verifico que não houve a comprovação de 

solidariedade no pagamento do débito em questão, já que o cheque foi 

emitido tão somente pelo segundo requerido, ainda que a dívida seja 

originária das mensalidades escolares dos filhos do primeiro réu, vez que 

os contratos de ID 19043277 não mencionam ser o pai o contratante, mas 

sim “o responsável pelo aluno” (preâmbulo). Logo, reconheço a 

ilegitimidade passiva do primeiro requerido e, com relação a ele, declaro o 

feito extinto sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. 

Dito isso, passo à análise do mérito. Não há que se falar em ausência de 

causa debendi, pois restou demonstrados nos autos que os débitos são 

referentes as mensalidades escolares dos netos do segundo requerido. 

Além disso, o réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado, portanto, não se 

desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, 

de modo que a mera insurgência manifestada é insuficiente para infirmar o 

título de crédito apresentado pela empresa autora. Oportuno destacar, 

ainda, que o cheque é considerado título de crédito de ordem de 

pagamento à vista, portanto, na cobrança de cheques, dentro do prazo 

legal, a demonstração da origem da dívida é prescindível. Nesse sentido: 

“E M E N T A – RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – INTELIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 61 DA LEI 

N.º7357/85 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, 

MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS PREVISTO 

NO ART. 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO”. (TJMS. N/A n. 0801217-57.2018.8.12.0017, Nova Andradina, 

3ª Turma Recursal Mista, Relator (a): Juíza Larissa Castilho da Silva 

Farias, j: 29/11/2019, p: 03/12/2019). Assim, a procedência parcial dos 

pedidos da inicial é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, 

por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedente o pedido 

inaugural, para o fim específico de condenar o segundo requerido ao 

pagamento do valor de R$ 30.442,00 (trinta mil e quatrocentos e quarenta 

e dois reais), corrigido pelo INPC, desde o vencimento do cheque, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, respeitado 

o teto do Juizado Especial. Outrossim, reconheço a ilegitimidade passiva 

do primeiro requerido e, com relação a ele, declaro o feito extinto sem 

resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. Nos termos do 

art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do 

MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 28 de janeiro de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Cod. Proc.: 142687 Nr: 106-97.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS OLIVEIRA 

DORTA - OAB:

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos por força da petição de fl. 275, sobre a qual 

se manifestou o MP à fl. 279.

Compulsando os autos, principalmente o documento de fl. 246, entendo 

que não é este Juízo o competente para analisar o pedido de entrega, até 

porque não constam assinaturas no termo de doação de fl. 248/249.

Assim, intime-se o interessado, na pessoa do advogdo de fl. 276, após, 

nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Cod. Proc.: 120697 Nr: 9714-90.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZENY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 Vistos etc.

Quanto à renúncia de fl. 237, tem-se que esta se encontra pendente da 

notificação da acusada, contrariando o disposto no artigo 112 do Código 

de Processo Civil, a respeito vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração 

tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada 

por outro, apesar da renúncia.

Deste modo, fica nítido que incumbe ao advogado que renuncia aos 

poderes do mandato a notificação do mandante, consoante o artigo 

transcrito acima.

Em destarte, analisando os autos o ilustre patrono deixou de comprovar 

que comunicou a mandante ou realizou diligência com este ímpeto.

Assim, nos termos do artigo 3° do Código de Processo Penal, c.c. artigo 

112 do Código de Processo Civil, NÃO RECONHEÇO do pedido de renúncia 

juntada à fl. 237.

Intime-se o I. Advogado para apresentar renúncia nos termos acima, ou as 

alegações finais, uma vez que o feito ainda se encontra à mercê da 

prestação jurídica do causídico, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 184144 Nr: 253-55.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. ANTÔNIO LENOAR MARTINS, 

ACERCA DA R. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROLATADA NOS PRESENTES 

AUTOS CONFORME PARTE FINAL A SEGUIR TRANSCRITA. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de Vinicius 

Pereira Santos, devidamente qualificado, relativamente à prática do delito 

descrito no art. 121, $2°, incisos Il e IV, e 62, inciso III, ambos do Código 

Penal e art 244-B da Lei 8.069/90, fazendo-o com fundamento nas 

disposições previstas no bojo dos art. 107, inciso I do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151131 Nr: 4681-51.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGIA CIBELI BARRETO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 INTIMAR A ILUSTRE ADVOGADA DRA. ANA MARIA MAGRO MARTINS, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SEUS MEMORIAIS FINAIS NOS 

PRESENTES AUTOS EM FACE DE SUA CLIENTE GEORGIA CIBELI 

BARRETO FERREIRA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Cod. Proc.: 139738 Nr: 10524-31.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS DE LIMA CARVALHO, ERICA 

FONSECA GALVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Autos: 10524-31.2015.811.0040

Código: 139738

Autor: Ministério Público Estadual.

Acusados: Mateus de Lima Carvalho;

 Érica Fonseca Galvão da Silva.

S E N T E N Ç A

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Mateus de Lima Carvalho e 

Érica Fonseca Galvão da Silva, como incursos nas sanções dos artigos 

33, caput, e artigo 33, § 1°, inciso I, ambos da Lei 11.343/06, em concurso 

material.

 “I – Noticiam os autos que na data de 20 de outubro de 2015, por volta 

das 10h, na residência localizada na Travessa São Tomé, s/n°, no Bairro 

São Mateus, nesta cidade e comarca de Sorriso-MT, o denunciado 

MATEUS DE LIMA CARVALHO, vulgo “ÍNDIO” e ÉRICA FONSECA GALVÃO 

DA SILVA tinham em depósito e traziam consigo para fins de mercancia, 

02 (duas) porções da substância entorpecente análoga à maconha, 

pesando aproximadamente 168,95g (cento e sessenta e oito gramas e 

noventa e cinco centigramas), 34 (trinta e quatro) porções de substância 

entorpecente análoga à cocaína, pesando aproximadamente 10,99g (dez 

gramas e noventa e nove centigrama) e 01 (uma) porção da substância 

análoga a cocaína pesando aproximadamente 1,49g (um grama e quarenta 

e nove centigramas), conforme se extrai do Laudo Preliminar de 

Constatação de Drogas de fls. 46/51 do IP, causadoras de dependência 

física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar”.

“II - Infere-se dos autos que, nas mesmas condições de tempo e lugar 

acima mencionados, o denunciado MATEUS DE LIMA CARVALHO, vulgo 

“ÍNDIO” e ÉRICA FONSECA GALVÃO DA SILVA tinham em depósito, 

matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de 

drogas, consistente em uma porção de ácido bórico, sem autorização ou 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Os acusados foram presos em flagrante delito no dia 20/10/2015, fl. 09.

Boletim de Ocorrência, fls. 10/11.

Interrogatório do réu Mateus de Lima Carvalho na DELPOL, fls. 26/27.

Interrogatório da ré Érica Fonseca Galvão da Silva na DELPOL, fls. 30/31.

Termo de Exibição e Apreensão, fls. 33/34.

Auto de Constatação Preliminar de Substâncias Entorpecentes, fls. 35/38.

Laudo Preliminar de Drogas, fls. 53/58.

Laudo Pericial de Munição, fls. 69/71.

Resposta à acusação do réu Mateus de Lima Carvalho, fls. 78/79.

Citação dos réus, fls. 138/138.

Resposta à acusação da réu Érica Fonseca Galvão da Silva, fls. 147/148.

Recebimento da Denúncia, fl. 149.

Audiência de interrogatório do réu Mateus de Lima Carvalho no Juízo de 

Esperantinópolis - MA, fls. 191/192 e mídia de fl. 193.

Audiência de instrução e julgamento realizada neste Juízo no dia 

19/02/2018, fls. 204/208 – mídia de fl. 211, e audiência de continuação 

realizada em 19/09/2018, fls. 224/225 e interrogatório da réu Érica 

Fonseca Galvão da Silva na fl. 226 – mídia de fl. 230.

Em memoriais de fls. 241/268, o Ministério Público requereu a condenação 

do réu Mateus de Lima Carvalho, como incurso nas penas dos artigos 33, 

caput, e 33, § 1°, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso 

material, e a condenação da réu Érica Fonseca Galvão da Silva, como 

incursa nas penas do artigo 33, caput¸ da Lei 11.343/2006, e sua 

absolvição em relação ao delito do artigo 33, § 1°, inciso I, da Lei 

11.343/2006.

Laudo Pericial Definitivo de Drogas, fls. 269/273.

A Defesa, em seus memoriais finais de fls. 275/302, pugnou pela 

absolvição dos denunciados nos termos do artigo 386, incisos II e VII do 

Código de Processo Penal, e subsidiariamente a desclassificação para a 

conduta descrita no artigo 28, inciso I da Lei 11.343/2006.

POSTO O ESCORÇO DO ESSENCIAL, DECIDO.

1 – Questão de Ordem.

1.1 – Princípio da Consunção entre os delitos descritos no artigo 33, § 1°, 

inciso I, da Lei de Droga com o artigo 33, caput, da mesma Lei.

Conforme entendimento pacífico do Egrégio STJ, é possível a aplicação do 

princípio da consunção entre os crimes previstos no § 1°, inciso I, do 

artigo 33, pelo tipificado no caput do artigo 33 da Lei 11.343/2006, desde 

que não caracterizada existência de contexto autônomo e coexistente, 

aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta.

Destaco, STJ - HC: 343623 SP 2015/0305073-8, Relator: Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 23/11/2018.

HABEAS CORPUS Nº 343.623 - SP (2015/0305073-8) RELATOR : 

MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ IMPETRANTE : LEANDRO BALCONE 

PEREIRA E OUTRO ADVOGADO : LEANDRO BALCONE PEREIRA - 

SP220664 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO PACIENTE : TIAGO ENRIQUE PEREIRA DA CONCEICAO SOARES 

DECISÃO TIAGO ENRIQUE PEREIRA DA CONCEIÇÃO SOARES alega sofrer 

coação ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo na Apelação n. 0086069-31.2013.8.26.0050. Nesta 

Corte, a defesa sustenta que o crime previsto no inciso I do § 1º do art. 33 

da Lei n. 11.343/2006 é subsidiário à figura prevista no caput do art. 33 do 

mesmo diploma legal, de modo que não poderia subsistir a condenação 

pela prática dos dois delitos. Aduz a ocorrência de indevido bis in idem na 

dosimetria, pois a quantidade de droga apreendida foi utilizada tanto para 

exasperar a pena-base quanto para negar a incidência da minorante. 

Requer, liminarmente e no mérito: a) a absolvição do acusado em relação 

ao delito previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006; b) o 

reconhecimento da dupla valoração da quantidade da droga e a 

consequente redução da pena. Decido. I. Contextualização O Juízo de 

primeiro grau condenou o réu à pena de 10 anos de reclusão, em regime 

inicial fechado, e 1.000 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 

n. 11.343/2006. A reprimenda foi assim individualizada (fls. 54-56, grifei): 

A intenção do réu de entregar ao consumo de terceiros as drogas que 

guardava consigo extrai-se não apenas da conduta por ele desenvolvida, 

ao manter em depósito as drogas e os insumos, mas também pela 

quantidade expressiva, vale dizer, 500 kg (quinhentos quilogramas) de 

maconha e 02 kg (dois quilogramas de cocaína). [...]. É certo que a 

expressiva quantidade de drogas apreendida em poder do mesmo é 

incompatível com o a figura do traficante esporádico, indicando que o réu 

se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida, 

de modo que não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 
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33, § 4º, da Lei 11.343/06. [...] O acusado é primário, não havendo outras 

circunstâncias judiciais a serem destacadas. Passo à FIXAÇÃO DA PENA. 

Seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, e levando em conta a 

quantidade expressiva de drogas que o acusado tinha em depósito (500 

kg de maconha, 02 kg de cocaína, além de insumos para a preparação 

desta), contribuindo com o tráfico em larga escala, sendo, inclusive, 

integrante de um esquema de traficância responsável por grande parte do 

abastecimento de entorpecentes dessa Comarca, fixo a pena base pela 

infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em 10 (dez) anos de 

reclusão, e o pagamento de 1000 (mil) dias-multa, fixado o valor unitário de 

acordo com a condição econômica do réu, em um trigésimo do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva 

execução da sanção pecuniária. Isso porque, como já ressaltado, a 

conduta do réu não pode passar despercebida por este julgador, que 

muito se diferencia daquela praticada por traficantes esporádicos, que 

vendem poucos papelotes de entorpecentes nas bocas da Capital. A 

absurda quantidade de drogas apreendidas em poder do réu seriam 

posteriormente distribuídas, não só causado dano a eventuais usuários, 

mas também estimulando a prática de diversos outros crimes, tais como 

furto, roubo, homicídio, que muitas vezes têm como mola propulsora a 

venda ou uso de substâncias entorpecentes. Justifica-se, assim, um 

apenamento mais rigoroso, que se mostra razoável com a conduta 

perpetrada pelo acusado. À mingua de outras circunstâncias que 

pudessem modificar a pena fixada, torno-a definitiva. Tanto a defesa 

quanto o Ministério Público recorreram. O Tribunal a quo negou provimento 

ao apelo defensivo e proveu o apelo da acusação, sob os seguintes 

motivos (fls. 61-67, destaquei): Segundo consta dos autos, o réu foi 

denunciado por infração ao artigo 33, caput, e seu § 1º, inciso I, da Lei nº 

11.343/2006, porque na data, hora e local indicado na denúncia, tinha em 

depósito e guardava 330 pacotes de Cannabis sativa L (500kg) e 2 

pacotes contendo cocaína (1.957,87g), drogas destinadas à venda, além 

de 1.700ml de éter etílico e 5.510ml de acetona, substâncias estas 

matérias prima, insumo ou produto destinada a preparação de cocaína, 

tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal (fls. 1d/6d). 

[...] Diante disso, em especial dos firmes relatos dos policiais, bem como a 

efetiva apreensão da droga e dos insumos em grande quantidade, 

documentos pessoais do réu encontrados no imóvel, o que evidencia que 

não fora locado a terceiros, além dos testemunhos de Rosemeire e André 

que dão conta do acordo com o tal "Gringo" para o armazenamento de 

material, dúvida não há quanto à prática do comércio ilícito de drogas, 

sendo impossível a absolvição. Diante desse contexto, verifica-se 

acertada a condenação pelo tráfico de entorpecentes. Por outro lado, 

assiste razão o apelo ministerial somente no que tange à condenação do 

apelado por infração ao artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei de Drogas porque 

não há que se falar em absorção pelo artigo 33 da mesma lei, eis que 

tratam de figuras penais distintas e autônomas, que possuem, ainda, 

desígnios diferentes as do primeiro, não necessariamente contidos no 

crime de tráfico ilícito de entorpecentes como simples fase para sua 

realização. As condutas típicas se referem, um, à preparação e produção, 

o outro, à matéria prima e insumo utilizado para a preparação de drogas. 

Aliás, observo que o perito anotou no laudo químico toxicológico encartado 

aos autos que os líquidos apreendidos eram éter etílico e acetona, 

insumos químicos utilizados para fabricação e síntese de entorpecentes 

e/ou psicotrópicos, inseridos na Lista D2 da Portaria SVS/MS nº 344/98 

(fls. 128/130). E, no presente caso, os insumos químicos apreendidos 

demonstram que naquele local havia preparação das substâncias 

entorpecentes, conduta esta que, como já dito, excede o que se poderia 

considerar como delito de tráfico. Portanto, vê-se que a materialidade do 

delito do artigo 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/2006, restou amplamente 

comprovada. Portanto a condenação de Tiago é de rigor, conforme 

alegado pelo Órgão Ministerial. Passa-se à análise da reprimenda do delito 

de tráfico de entorpecentes. Pese o pleito ministerial, o magistrado a quo 

acertadamente fixou, na primeira fase, a pena-base em 10 anos de 

reclusão e 1000 dias-multa por fundamentação irretocável, considerando 

o critério do artigo 59 do Código Penal e elevada quantidade da droga 

"[...]", e à míngua de outras causas modificadoras, tornou-a definitiva, não 

se justificando qualquer alteração. No tocante a pena referente ao artigo 

33, § 1º, I, da lei de Tóxicos, provido o apelo ministerial nesta parte, fixo a 

pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, 

levando em conta quantidade de "insumos" para além do normal (1.700ml 

de éter etílico e 5.510ml de acetona), eis que apta a maiores preparações 

de drogas, aplicado o concurso material com o tráfico de entorpecentes, e 

ante a inexistência de agravantes e atenuantes, torno-a definitiva. Feito 

esse registro, examino as teses defensivas. III. Aplicação do princípio da 

consunção No que se refere à alegação de que o crime previsto no inciso 

I do § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é subsidiário em relação ao delito 

de tráfico de drogas e, por isso mesmo, não poderia subsistir a 

condenação pela prática dos dois delitos, oportuno transcrever o 

conteúdo dos referidos dispositivos legais: Art. 33. Importar, exportar, 

remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 

oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 

prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar; Pena - Reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. § 1º 

Nas mesmas penas incorre quem: I - importa, exporta, remete, produz, 

fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em 

depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, 

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à 

preparação de drogas; Embora alguns verbos se repitam em um e em 

outro tipo penal, as condutas descritas no caput do art. 33 guardam 

relação com "substância entorpecente ou que determine dependência 

física ou psíquica" e as do inciso I do § 1º do mesmo dispositivo legal, com 

"matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de 

entorpecentes". Os tipos possuem, portanto, objetividade jurídica distinta. 

No entanto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar a 

relação de subsidiariedade entre os tipos penais previstos no caput e no § 

1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que somente ficará 

configurada a prática dos dois delitos, em concurso material, se 

caracterizada "a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos 

a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta" (AgRg no AREsp n. 

303.213/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5ª T., DJe 14/10/2013, 

destaquei). Nada obsta, no entanto, que seja reconhecido o concurso 

material entre as figuras típicas previstas no art. 33, caput e § 1º, I, da Lei 

n. 11.343/2006, na hipótese de o tráfico de drogas ser praticado em 

contexto diverso, pelo mesmo agente, sem nenhuma conexão com a 

posse e a guarda de insumos, matérias-primas ou produtos químicos 

destinados à fabricação de entorpecentes. É o caso, por exemplo, da 

pessoa que importa maconha e fabrica, no Brasil, cocaína, circunstância 

em que deve responder pelos dois crimes. O certo é que cada caso há de 

ser enfrentado e resolvido de acordo com as nuances que apresentar. Na 

espécie, a moldura fática delineada no acórdão impugnado e transcrita 

anteriormente não deixa dúvidas de que a apreensão do éter e da 

acetona, considerados insumos destinados à preparação de cocaína, 

ocorreu no mesmo contexto da localização da droga, de modo que não 

identifico a autonomia fática necessária para embasar a condenação 

simultânea do paciente pelos crimes previstos no caput e no § 1º do art. 

33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, tanto os insumos quanto os 

entorpecentes apreendidos se destinavam, precipuamente, a um só 

crime-fim: o tráfico de drogas. Em caso semelhante, o Supremo Tribunal 

Federal também reconheceu a incidência do princípio da consunção em 

favor do acusado: [...] 1. O princípio da consunção em relação aos crimes 

de posse e guarda de maquinário e de estocagem de matéria-prima 

destinados à manufatura de substâncias entorpecentes pode ser 

aplicado, uma vez que ditas condutas constituem meio necessário ou fase 

normal de preparação ou execução de delito de alcance mais amplo, no 

caso, a fabricação de entorpecente. 2. Conclui-se que o intuito do 

legislador foi i) punir, por exemplo, o agente que constrói um laboratório 

para refino de cocaína, independentemente da sua efetiva produção, 

ainda que a posse das máquinas e dos objetos em questão não seja, 

isoladamente, considerada ilícita (tais como, no caso em exame, de baldes 

e de um liquidificador); ou ii) sancionar aquele que mantém em depósito 

matéria-prima destinada ao refino ou à produção de drogas, mesmo que a 

estocagem dessa, por sua natureza, não constitua, per se, crime (no caso 

concreto, de solução de baterias, livremente revendida com fim específico 

de regeneração de cargas elétricas em baterias, e de barrilha, utilizada no 

tratamento de água para piscinas e para outras finalidades lícitas). 3. No 

caso em exame, pelo que se vê da denúncia, tanto a posse da 

matéria-prima, como a dos maquinismos/objetos, visava a um fato único: a 

produção de entorpecente (merla) pelo paciente naquele local, para 

posterior comercialização da droga. 4. Está patente nos autos a existência 

de uma estrutura destinada ao tráfico de drogas, na modalidade de 

fabricação. 5. Ordem concedida. (HC n. 100.946/GO, Rel. Ministro Luiz 
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Fux, Rel. p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, 1ª T., DJe 27/2/2012, grifei) 

Menciono, ainda, julgados desta Corte Superior: [...] 6. Segundo 

precedentes da Sexta Turma desta Corte, as condutas tipificadas nos 

arts. 33, § 1º, e 34 da Lei n. 11.343/2006 têm natureza subsidiária em 

relação àquelas previstas no art. 33, caput, da mesma Lei (anteriormente 

previstas nos arts. 12 e 13 das Lei n. 6.368/1976). Sendo assim, quando 

praticadas todas num mesmo contexto fático, responde o agente apenas 

pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 7. O próprio 

acórdão recorrido afirma que as condutas formavam um todo único, 

voltado para o tráfico de drogas. Contudo, impôs condenação distinta em 

relação aos arts. 33, § 1º, e 34 da Lei n. 11.343/2006 por entender que as 

condutas neles previstas não seriam subsidiárias em relação ao caput do 

art. 33, da Lei n. 11.343/2006, mas autônomas. Entretanto, essa conclusão 

discrepa da posição desta Corte Superior. [...] 12. Recursos especiais 

parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos em parte, a fim de 

afastar a condenação dos recorrentes como incursos nos crimes dos 

arts. 33, § 1º, I e 34 da Lei n. 11.343/2006 e, por força do art. 580 do 

Código de Processo Penal, estendidos os efeitos aos agravantes Amanda 

Diniz Barbosa, André Felix Barbosa e Evaldo Felix Barbosa, e às corrés, 

Ariane Ramos e Virgínia Aparecida Francisco, ficando as penas 

redimensionadas nos termos do presente voto. Agravo conhecido para 

conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe 

provimento. 3. Há nítida relação de subsidiariedade entre os tipos penais 

descritos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006. De fato, o tráfico de 

maquinário visa proteger a "saúde pública, ameaçada com a possibilidade 

de a droga ser produzida", ou seja, tipifica-se conduta que pode ser 

considerada como mero ato preparatório. Portanto, a prática do art. 33, 

caput, da Lei de Drogas absorve o delito capitulado no art. 34 da mesma 

lei, desde que não fique caracterizada a existência de contextos 

autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de 

forma distinta. No caso, referida análise prescinde do reexame de fatos, 

pois da leitura da peça acusatória, verifica-se que a droga e os 

instrumentos foram apreendidos no mesmo local e num mesmo contexto, 

servindo a balança de precisão e a serra/alicate de unha à associação 

que se destinava ao tráfico de drogas, não havendo a autonomia 

necessária a embasar a condenação em ambos os tipos penais 

simultaneamente, sob pena de bis in idem. 4. Salutar aferir, ademais, quais 

objetos se mostram aptos a preencher a tipicidade penal do tipo do art. 34 

da Lei de Drogas, o qual visa coibir a produção de drogas. A meu ver, 

deve ficar demonstrada a real lesividade dos objetos tidos como 

instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou 

transformação de drogas, sob pena de a posse de uma tampa de caneta 

utilizada como medidor , atrair a incidência do tipo penal em exame. 

Relevante, assim, analisar se os objetos apreendidos são aptos a vulnerar 

o tipo penal em tela. No caso dos autos, além de a conduta não se mostrar 

autônoma, verifico que a apreensão de uma balança de precisão e de um 

alicate de unha não pode ser considerada como posse de maquinário nos 

termos do que descreve o art. 34 da Lei de Drogas, pois referidos 

instrumentos integram a prática do delito de tráfico, não se prestando à 

configuração do crime de posse de maquinário. 5. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para excluir a 

condenação dos recorrentes Márcia Regina Millezi e Francisco Luís Alves 

de Lima pela prática do delito do art. 34 da Lei de Drogas. (REsp n. 

1.196.334/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5ª T., DJe 26/9/2013, 

grifei.) Por essas razões, em decorrência do princípio da consunção, deve 

ser afastada a condenação do acusado em relação ao crime previsto no 

art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006. IV. Aplicação da minorante Para a 

aplicação da referida causa de diminuição de pena é exigido, além da 

primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre 

organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso 

porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista 

no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor 

o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de 

drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba 

incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal. A 

propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: "A 

mens legis da causa de diminuição de pena seria alcançar os condenados 

neófitos na infausta prática delituosa, configurada pela pequena 

quantidade de droga apreendida, e serem eles possuidores dos requisitos 

necessários estabelecidos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06" (AgRg no 

REsp n. 1.389.632/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 14/4/2014). 

Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo singular negou a incidência 

da minorante em razão da quantidade de substâncias apreendidas, 

circunstância que, no seu entender, demonstrava a dedicação habitual do 

réu ao comércio de entorpecentes. Embora o Tribunal a quo não haja 

apreciado a matéria, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na 

espécie, a justificar sua análise nesta oportunidade, uma vez que idêntica 

circunstância "quantidade expressiva de drogas que o acusado tinha em 

depósito" (fl. 55) foi mencionada para exasperar a pena-base. A respeito 

do tema, faço lembrar que, por ocasião do julgamento dos HCs n. 

109.193/MG e 112.776, em sessão plenária ocorrida no dia 19/12/2013, o 

Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, firmou o posicionamento 

de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas 

apreendidas só podem ser usadas, na dosimetria da pena, ou na primeira 

ou na terceira fase, sempre de forma não cumulativa. Esse fato privilegia, 

de acordo com o Relator (Ministro Teori Zavascki), o poder de 

discricionariedade concedido ao juiz na dosimetria, como também o 

princípio constitucional da individualização da pena. Para o Relator, 

sopesar a natureza e a quantidade de drogas em duas fases do cálculo 

da pena caracteriza bis in idem. Em 4/4/2014, a matéria foi objeto de nova 

apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral no ARE 

n. 666.334/AM, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se 

reafirmou o entendimento de que as circunstâncias da natureza e da 

quantidade de drogas apreendidas devem ser levadas em consideração 

apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Sobre a matéria posta 

em discussão, menciono o seguinte julgado desta Sexta Turma, em que já 

se seguiu a compreensão consagrada pelo Plenário da Suprema Corte: HC 

n. 294.636/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 29/9/2014. 

Na ocasião, determinou-se que o Magistrado de primeiro grau procedesse 

à nova dosimetria da pena, utilizando a quantidade e/ou a natureza da 

droga somente em uma das etapas da dosimetria. Ainda, menciono os 

seguintes precedentes da Corte Suprema, também seguindo a orientação 

firmada pelo Pleno: HC n. 123.999/MT, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 

28/10/2014; HC n. 123.534/RJ, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 10/10/2014. 

Dessa forma, uma vez que o mesmo fundamento (quantidade de 

entorpecentes apreendidos) foi utilizado para justificar tanto a 

exasperação da pena-base quanto a negativa de aplicação da minorante 

do § 4º do art. 33, tenho como caracterizada a ofensa ao princípio do ne 

bis in idem. Como a ilegalidade adveio de ato emanado do Juízo de primeiro 

grau, caberá a ele realizar nova dosimetria da pena, com a menção à tais 

circunstâncias em somente uma das etapas da dosimetria. V. Dispositivo 

À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, concedo a 

ordem, a fim de: a) pela incidência do princípio da consunção entre os 

crimes previstos no caput e no inciso I do § 1º do art. 33 da Lei n. 

11.343/2006, afastar a condenação do paciente em relação ao delito 

previsto no art. 33, § 1º, I, do referido diploma legal; b) em face do indevido 

bis in idem, determinar ao Juízo de primeiro grau que proceda à nova 

dosimetria da pena, com a utilização da quantidade de drogas apreendidas 

em somente uma das etapas da dosimetria. Comunique-se, com urgência, 

o inteiro teor desta decisão às instâncias ordinárias. Publique-se e 

intimem-se. Brasília (DF), 20 de novembro de 2018. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ. Grifo Nosso.

Ante o exposto, reconheço o princípio da consunção e declaro a 

absorção do delito descrito no § 1°, inciso I, do artigo 33 da Lei de Drogas, 

para o descrito no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

 2 - Do Tráfico.

2.1 – Em relação ao acusado Mateus de Lima Carvalho.

É de se notar que a materialidade delitiva restou comprovada nos autos, 

notadamente através da análise do Auto de Prisão em Flagrante de fl. 09, 

do Boletim de Ocorrência de fls. 10/11, dos Termos de Depoimentos de fls. 

12/15, do interrogatório do réu na DELPOL, fls. 26/27, do Termo de 

Apreensão de fls. 33/34, do Auto de Constatação Preliminar, fls. 35/38, do 

Laudo Pericial Preliminar de fls. 53/58, e do Laudo Pericial Definitivo de fls. 

269/273, assim como por meio da prova oral coligida ao longo da 

persecução criminal.

Consta do Termo de Apreensão de fls. 33/34, do Laudo Pericial Preliminar 

de fls. 53/58, e do Laudo Pericial Definitivo de fls. 269/273, a existência 

material de 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, pesando 

aproximadamente 168,95 (cento e sessenta e oito gramas e noventa e 

cinco centigramas), 34 (trinta e quatro) porções de substância análoga a 

cocaína, pesando aproximadamente 10,99g (dez gramas e noventa e nove 

centigramas), 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, pesando 

aproximadamente 1,49g (um grama e quarenta e nove gramas), 01 (uma) 

porção de ácido bórico e a quantia de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove 
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reais) em espécie com o réu Mateus.

Registre-se que o exame definitivo de fls. 269/273, confirmou que as 

substâncias apreendidas tratavam-se das drogas conhecidas como 

“cocaína e maconha” e o material para o preparo como “ácido bórico”.

Da mesma forma, a autoria delitiva também é inconteste.

Não obstante a negativa de autoria, as provas colhidas ao longo da 

instrução demonstram o exercício da traficância pelo réu. Nesse aspecto, 

é importante consignar que, para a caracterização típica do crime de 

tráfico de drogas, além da comprovação da materialidade, necessário se 

faz analisar a autoria e responsabilidade criminal do denunciado à luz do 

disposto pelo artigo 52, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, o qual enumera as 

seguintes circunstâncias a serem observadas no caso: (a) a natureza e 

quantidade da droga apreendida; (b) o local e as condições em que se 

desenvolveu a ação criminosa; (c) as circunstâncias da prisão; e (d) a 

conduta e os antecedentes do agente.

No caso dos autos, a conclusão lógica pela ocorrência do tráfico de 

drogas decorre da quantidade e diversidade de substâncias 

entorpecentes apreendidas.

 Destaca-se os depoimentos das testemunhas PMs Aníbal da Silva e 

Cleube Marcelo da Costa Campos em Juízo diante do contraditório, fls. 208 

– mídia de fl. 211 e 225 – mídia de fl. 230, detalhando minuciosamente as 

condições e o local em que se desenvolveu a ação criminosa.

 Neste ponto, destaca-se a atitude do acusado Mateus que, ao avistar a 

Guarnição da PM, tentou se evadir do local, aliado as denúncias anônimas 

recebidas, e ainda o local e as condições em que o delito se desenvolveu, 

tendo os agentes policiais afirmado que a Travessa São Tomé é área de 

grande traficância.

Os Agentes Policiais, em Juízo, afirmaram que no “Beco” é costumeiro 

acharem traficantes e usuários, e que constantemente recebem 

denúncias de que “Índio”, ora réu Mateus de Lima Carvalho, pratica tráfico 

de drogas naquela região, e devido a isso faziam rondas constantemente.

 No dia 20/10/2015, no período da manhã, avistaram o acusado Mateus, 

momento que tentou se evadir do local, tendo sido abordado para 

averiguação.

Na checagem, acharam as drogas em praticamente todos os lugares da 

quitinete de Mateus, na lavanderia e num carro velho abandonado ao lado, 

tendo ele negado acerca da propriedade do entorpecente, sem porém 

apresentar versão verossímil quanto ao fato de estarem em sua 

residência.

Sem maiores delongas, do emaranhado de provas, fruto da realização de 

raciocínio dedutivo, desponta a possibilidade de atribuir-se, com 

segurança categórica, a autoria da infração penal de tráfico ao acusado.

Noutro ponto, infere-se, por força de proposição lógica, que os 

depoimentos dos policiais não oferecem dúvidas, despontando, de 

maneira conclusiva e coerente, em harmonia com o repertório de subsídios 

probatórios certeza acerca do fato, tendente a render ensejo à 

responsabilidade criminal do acusado.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais 

responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova 

idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em 

Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus 

não conhecido”. (STJ - HC: 236105 SC 2012/0051884-1, Relator: Ministro 

JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 12/06/2014).

“(...) 3. O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na 

verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como 

meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando 

colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com 

os demais elementos de prova (...)”. (STJ - HC: 95314 SP 2007/0279956-8, 

Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 

06/03/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 02.06.2008 p. 1)

 De outro norte, no tocante à versão apresentada pelo acusado, nota-se 

que não merece qualquer credibilidade.

Ora, o réu Mateus nega a propriedade das substâncias entorpecentes 

apreendidas, aduzindo apenas que teriam “armado” para ele, porém não 

apresenta qualquer versão plausível ou que justifique e/ou explique as 

substâncias entorpecentes encontradas em sua residência, bem como a 

substância localizada no veículo velho abandonado no quintal, local onde o 

réu estava no momento da abordagem, e tampouco se havia algum motivo 

para que os agentes policiais inventassem tais versões.

Ademais, o réu não indicou qualquer testemunha com a finalidade de 

justificar sua declaração e tampouco apresentou justificativa plausível que 

justificasse ou comprovasse ser somente usuário de drogas, vez que 

disse em seu interrogatório que tinham várias pessoas no local no 

momento da abordagem.

Portanto, nesse influxo de ideias, a versão do réu Mateus, fl. 192 – mídia 

de fl. 193, em Juízo, não merece qualquer credibilidade, vez que 

apresentou inconsistências e falas avulsas, que não restaram 

minimamente comprovadas, se socorrendo apenas na versão de que 

“armaram” para si.

Diante de tais apontamentos, exclui-se qualquer tentativa da defesa em 

alegar negativa de autoria.

Portanto, à luz de tais constatações, nesse influxo de ideias, o contexto 

probatório carreado aos autos fornece o grau de certeza necessário à 

responsabilização penal do acusado Mateus de Lima Carvalho pela prática 

do crime de tráfico de drogas [artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006].

No que diz respeito à desclassificatória para o disposto no artigo 28 da Lei 

n°. 11.343/2006, e a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4.º 

da Lei n.º 11.343/2006.

O réu Mateus de Lima Carvalho, não faz jus ao benefício da diminuição de 

pena prevista no § 4°, do artigo 33 da Lei de Drogas, devido a grande 

quantidade e diversidade da droga apreendida em seu poder, aliado às 

diversas informações de que se dedicava a atividade de mercancia de 

drogas, o que restou justificado, vez que informou na DELPOL que reside 

em quitinete alugada e não apresentou qualquer forma de trabalho lícito.

Ademais, o réu Mateus de Lima Carvalho afirmou, tanto na DELPOL, fls. 

26/27, quanto em Juízo, fls. 192/193, que não é usuário de drogas.

Sem maiores delongas, desta feita, esses vetores demonstram a 

destinação comercial da droga apreendida, não havendo em falar em 

desclassificação para uso e tampouco o benefício previsto no § 4° do 

artigo 33 da Lei n° 11.343/2006.

3 – Do Tráfico.

3.1 - Em relação à acusada Érica Fonseca Galvão da Silva.

 É de se notar que a materialidade delitiva, restou comprovada nos autos, 

notadamente através da análise do Boletim de Ocorrência de fls. 10/11, do 

Termo de Apreensão de fls. 33/34, do Termo de Interrogatório da ré de fls. 

30/31 e do Laudo Pericial Definitivo de fls. 269/273, assim como por meio 

da prova oral coligida ao longo da persecução criminal, e que evidencia, 

no plano fático-probatório, a existência material de 02 (duas) porções de 

substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 168,95 (cento 

e sessenta e oito gramas e noventa e cinco centigramas), 34 (trinta e 

quatro) porções de substância análoga a cocaína, pesando 

aproximadamente 10,99g (dez gramas e noventa e nove centigramas), 01 

(uma) porção de substância análoga a cocaína, pesando 

aproximadamente 1,49g (um grama e quarenta e nove gramas).

Registre-se que o exame definitivo de fls. 269/273, confirmou que as 

substâncias apreendidas tratavam-se das drogas conhecidas como 

“cocaína e maconha” e o material para o preparo como “ácido bórico”.

Da mesma forma, a autoria delitiva também é inconteste.

Tanto em solo policial, fls. 30/31, quanto em Juízo, fls. 226 – mídia de fl. 

230, sob o crivo do contraditório, a ré confirmou a propriedade da droga 

“maconha” que portava no momento da abordagem policial, alegando, 

porém, ser somente usuária.

Não obstante a negativa de autoria da comercialização, as provas 

colhidas ao longo da instrução demonstram o exercício da traficância pela 

ré.

 Nesse aspecto, é importante consignar que, para a caracterização típica 

do crime de tráfico de drogas, além da comprovação da materialidade, 

necessário se faz analisar a autoria e responsabilidade criminal da 

denunciada à luz do disposto pelo artigo 52, inciso I, da Lei n.º 

11.343/2006, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem 

observadas no caso: (a) a natureza e quantidade da droga apreendida; 

(b) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa; (c) 

as circunstâncias da prisão; e (d) a conduta e os antecedentes do agente.

No caso dos autos, a conclusão lógica pela ocorrência do tráfico de 

drogas decorre principalmente da forma em que foram encontradas, da 

expressiva quantidade, da conduta e os antecedentes da agente, sendo 

02 (duas) porções de substância análoga a maconha, pesando 

aproximadamente 168,95 (cento e sessenta e oito gramas e noventa e 

cinco centigramas), 34 (trinta e quatro) porções de substância análoga a 
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cocaína, pesando aproximadamente 10,99g (dez gramas e noventa e nove 

centigramas), 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, pesando 

aproximadamente 1,49g (um grama e quarenta e nove gramas). Diante 

desta perspectiva, foi procedida à prisão em flagrante da ré Érica.

 E, o confronto/cotejo analítico do emaranhado de provas, proporciona, 

fruto da realização de raciocínio dedutivo, a possibilidade de atribuir-se, 

com segurança categórica, a autoria da infração penal a requerida.

Pois Bem. De efeito, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo 

produzido no processo, máxime do exame contextualizado dos 

depoimentos externados por parte das testemunhas PMs Aníbal da Silva, 

fl. 225 – mídia de fl. 230 e Cleube Marcelo da Costa Campos, fl. 208 – mídia 

de fl. 211, denota-se que a exposição dos fatos, que foi veiculada por 

parte das testemunhas, mostra-se extremamente coerente e verossímil, 

porque revela contornos densos de plausibilidade e credibilidade, inclusive 

confirma parte do depoimento prestado pela ré, tanto na DELPOL quanto 

em Juízo.

Não há dúvida, de que a ré Érica estava com porção de droga “maconha”, 

vez que foi avistada pelo PM Cleube no exato momento em que estava se 

deslocando de sua casa para a casa de um vizinho, com a substância 

entorpecente na mão.

A ré em seu depoimento tanto em sede policial, fls. 30/31, quanto em Juízo, 

fls. 226 – mídia de fl. 230, não negou que foi localizada com a droga, 

porém, afirmou que no exato momento que foi avistada pelos agentes 

policiais, estava indo usar a droga. Neste ponto, importante destacar que 

tal afirmação, de que estaria indo usar a droga, não procede. Ora, a 

quantidade de maconha com ela encontrada no momento da abordagem, 

quantia/porção de R$70,00 (setenta reais) é, totalmente incompatível com 

a condição de usuário, vez que afirmou que o tamanho da porção seria de 

aproximadamente 10 x 10 cm (dez por dez, centímetros).

Ademais, se a ré informou ser somente usuária, penso que ao menos 

deveria estar com uma quantia compatível para uso no momento da 

abordagem, e não com uma quantia considerável.

 O fato é que as substâncias estavam acondicionadas não de forma 

pronta para consumo e sim para comercialização.

Sem maiores delongas, desta feita, esses vetores demonstram a 

destinação comercial da droga apreendida, não havendo em falar em 

desclassificação para a conduta de mera usuária.

Suplementarmente traz-se à baila as circunstâncias em os fatos se deram, 

vislumbrando-se ousadia e frieza da ré para a realização da conduta 

delituosa, pois, encontrava-se em plena luz do dia, com uma porção 

considerável de droga na mão, sem qualquer intensão de disfarçar ou 

escondê-la, o que apresenta audácia e uma conduta do dia a dia da ré, 

pois demonstra extrema confiança na impunidade da conduta delitiva, o 

que permite concluir que pratica de forma corriqueira a mercancia.

Por via de consequência, feitas tais ponderações, e uma vez 

demonstradas a autoria, a materialidade do delito e a culpabilidade da 

acusada, mister se faz condená-la na pena do artigo 33, “caput”, da Lei 

11.343/2006.

No que diz respeito à desclassificatória para o disposto no artigo 28 da Lei 

n°. 11.343/2006, e a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4.º 

da Lei n.º 11.343/2006.

A ré Érica Fonseca Galvão da Silva, não faz jus ao benefício da diminuição 

de pena prevista no § 4°, do artigo 33 da Lei de Drogas, e tampouco à 

desclassificação para a conduta de usuária, considerando a grande 

quantidade da droga apreendida e a reincidência, vez que possui 

Execução Penal 9237-28.2018.811.0040 – SEEU, em andamento, com 

pena de 05 (cinco) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal o 

seguinte aresto que versa a respeito de questão que guarda relação de 

similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(…) 2. Na espécie, os fatos que ensejaram a não-aplicação da causa de 

diminuição prevista na nova Lei de Tóxicos (quantidade da droga e forma 

de acondicionamento) são hígidos e suficientes para atestar a dedicação 

do recorrente às atividades criminosas. 3. A conduta social do agente, o 

concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados 

ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes 

exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. (…)” 

(STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.º 94.806/PR, 1.ª Turma, 

Relator: Ministra Cármen Lúcia, julgado em 09 de março de 2010).

Para o reconhecimento da causa de diminuição de pena, faz-se 

necessário que o agente: seja primário, de bons antecedentes, não se 

dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

É um conjunto de fatores que demonstra a distância do agente com a 

prática de crime e que deixa ver sua maneira de ser e de comportar-se em 

sociedade.

Não basta que o agente satisfaça um dos requisitos para ver reconhecida 

a causa de diminuição da pena. É necessário que o agente cumpra todos. 

A causa de diminuição de pena somente pode ser reconhecida se 

verificados todos os requisitos ao mesmo tempo.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada aqui 

exposta, que a conduta protagonizada por parte do réu Mateus de Lima 

Carvalho e Érica Fonseca Galvão da Silva ajusta-se, com perfeição, ao 

figurino legal que define o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto 

no corpo do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

De todo o exposto, cumpre salientar que, na data do evento, ambos os 

acusados tinham plena capacidade de entender o caráter ilícito de sua 

conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento, podendo, 

ainda, agir de modo diverso, o que caracteriza sua culpabilidade penal. 

Friso, ademais, que não há qualquer prova contundente nos autos que 

possa permitir a conclusão de que na data dos fatos os réus não tinham a 

capacidade de autodeterminação e controle.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o 

fim de:

a) ABSOLVER os acusados MATEUS DE LIMA CARVALHO e ÉRICA 

FONSECA GALVÃO DA SILVA devidamente qualificados, da acusação da 

prática do delito do artigo 33, § 1°, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, 

fazendo-o com fundamento nas disposições do art. 386, inciso III do 

Código de Processo Penal;

b) CONDENAR o acusado MATEUS DE LIMA CARVALHO, devidamente 

qualificado, pela prática da infração penal descrita no artigo 33, caput, da 

Lei n. ° 11.343/2006;

c) CONDENAR a acusada ÉRICA FONSECA GALVÃO DA SILVA, 

devidamente qualificada, pela prática da infração penal descrita no artigo 

33, caput, da Lei n. ° 11.343/2006.

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida aos requeridos.

1. – Do réu Mateus.

 1.2 - Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, tem-se que 

é primário.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do 

réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações 

encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e 

do laudo pericial, juntados aos autos, deflui-se que o núcleo essencial do 

comportamento criminoso centralizou-se na ação de guardar determinada 

quantidade de substância entorpecente, de natureza/tipo distintos 

(maconha e cocaína), bem como material para preparo (ácido bórico). 

Dessa feita, dado a diversidade do tipo de drogas e a potencialidade lesiva 

das drogas apreendidas, entendo que as circunstâncias que envolveram 

os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a 

moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser 

considerada em desfavor do acusado. Exegese do conteúdo normativo do 

art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, e ao 

comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), às 

consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são 

incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu 

cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria unânime daquelas que foram 

reputadas favoráveis, FIXO A PENA-BASE IMPUTADA AO RÉU EM 05 

(CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o 

contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não 

existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve 

ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: FIXO A PENA 

PROVISÓRIA IMPUTADA AO RÉU EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES 

DE RECLUSÃO.
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Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e 

aumento de pena, FIXO A PENA DEFINITIVA IMPUTADA AO RÉU EM 05 

(CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 550 (quinhentos e 

cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente 

à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o 

art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

1.3 - Da Fixação do Regime de Cumprimento da Pena.

A pena será cumprida em regime SEMIABERTO, inicial, em conformidade 

com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ do Código 

Penal.

1.4 - Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de 

Direitos e Da Suspensão Condicional da Pena.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

2. – Da ré Érica.

 2.1 - Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito do documento em anexo, não devem 

ser considerados em prejuízo da ré, como indicadores de maus 

antecedentes, sob pena de incidir em odioso “bis in idem”.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, culpabilidade, ao 

comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), às 

consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são 

incapazes de gerar registros desfavoráveis a acusada, visto que o seu 

cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente, FIXO A PENA-BASE IMPUTADA A RÉ EM 05 (CINCO) ANOS 

DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma 

de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. 

De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um 

executivo de pena (cód. SEEU 0009237-28.2018.811.0040), devendo ser 

cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. 

Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância 

agravante, aumento a pena fixada na razão de 10 (dez) meses, ou seja, 

na fração de 1/6, e FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 

(DEZ) MESES DE RECLUSÃO.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e 

aumento de pena, FIXO A PENA DEFINITIVA IMPUTADA A RÉ EM 05 

(CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico a requerida 

a pena de multa, que ora vai fixada em 510 (quinhentos e dez) dias-multa, 

na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser 

corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a 

gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré.

2.2 - Da Fixação do Regime de Cumprimento da Pena.

A pena será cumprida em regime FECHADO, inicial, em conformidade com 

o comando normativo estampado no art. 33, § 3.º, do Código Penal. 

Acontece que, afigura-se perfeitamente viável conferir-se à condenada, 

qualificada com o atributo da reincidência, a imposição do regime prisional 

inicial fechado para cumprimento da sanção penal.

2.3 - Da Análise da Possibilidade de Apelar em Liberdade.

Concedo a ré o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro motivo 

estiver presa, devido à ausência de ressonância nas situações 

hipotéticas previstas para prisão preventiva, de modo que não desponta 

como medida recomendada a manutenção da requerida à prisão [art. 312 e 

art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].

2.4 - Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de 

Direitos e Da Suspensão Condicional da Pena.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

3 - Determinações Finais

CONDENO os réus ao pagamento das custas processuais, no prazo de 

cinco dias, contados da intimação, sob pena de inscrição em dívida ativa, 

nos termos da Secção 28 da CNGC-CGJ (Provimento n.º 40/2014 – CGJ e 

Provimento nº 80/2014-CGJ).

 Determino a incineração das drogas e das sacolas plásticas, nos moldes 

do 32, caput, da lei nº 11.343/06.

Com relação aos objetos apreendidos que se encontram nas 

dependências do Fórum, fl. 65, DECLARO O PERDIMENTO dos bens, nos 

termos do artigo 62 e seus §§ da Lei 11.343/06, devendo a Sra. Gestora, 

proceder o necessário para o encaminhamento dos bens a alguma 

instituição interessada, certificando nos autos a destinação.

Com relação ao valor apreendido constante na fl. 49, entendo por bem 

destinar seu perdimento em favor do CONSEG, em detrimento do FUNAD, 

conforme citado no artigo 62 e seus §§ da Lei 11.343/06, tendo em vista 

que advindos da prática do delito.

Transitado em Julgado:

• Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88], [STF, RE 601182/MG, rel. Min. 

Marco Aurélio, red. p/ p ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 

8.5.2019];

• Preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao Departamento 

de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de Processo 

Penal];

• Expeça-se mandado de prisão em desfavor da ré ÉRICA FONSECA 

GALVÃO DA SILVA;

• Formem-se e remetam-se os processos de execução à Vara das 

Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984];

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Sorriso-MT, em 09 de dezembro de 2019.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito e Corregedora do CRS.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199142 Nr: 9192-24.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAN DE LIMA, EDENIR GONÇALVES, 

JOACIR BERGAMIN, CLAUDINEI PEDRO STASCZAK, CARLOS VALERIO 

WOICIECHOSKI, ANDREIA CRISTINA PARLOW WOECIECHSKI, CLEU 

CALZA, CLAUDIOMIR TREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:30428-PR, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Processo: 9192-24.2018.811.0040 (199142)

Visto/DD

Chamo o feito à ordem para revogar a decisão de fl. 232, haja vista 

restar-se equivocada, ainda, considerando que este magistrado estará 

usufruindo de afastamento legal autorizado no dia 31/10/2019, resta por 

prejudicada a audiência aprazada para esta data, assim, redesigno o ato 

para o dia 17/02/2020, às 13h30min.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 29 de outubro de 2019.
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ANDERSON CANDIOTTO

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 216973 Nr: 8081-68.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUMIR JOSE CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Defiro o pedido da defesa e, assim, redesigno a oralidade para o dia 

28/02/2020 as 13h55min, sendo que o reu comparecera independente de 

nova intimação, conforme compromisso do seu nobre advogado.

3- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 09:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 217274 Nr: 8248-85.2019.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SOTILI BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - 

OAB:24.646-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 8248-85.2019.811.0040 Código: 217274

VISTO/JJ

Conforme consta no Boletim de Ocorrência (fl. 18) do inquérito policial de 

código 215855, a vítima relatou que se sentia amedrontada pelo autuado 

possuir arma de fogo, mas que em nenhum momento o acusado usou esta 

para ameaçar a vítima.

Deste modo, considerando que o autuado tem registro da arma de fogo 

apreendida e não a usou para a prática do crime, não há óbice para a 

restituição do bem apreendido.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restituição da coisa apreendida, sem 

esta uma arma de fogo ao autuado Luiz Carlos Sotili Bittencourt.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

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

Sorriso/MT, 20 de janeiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 217628 Nr: 8465-31.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO, NELSO ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR VIANA LUCENA - 

OAB:OAB/MT 19417, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Audiney R. Fernandes - 

OAB:18677, CEZAR VIANA LUCENA - OAB:19417/O, EURIDES PARRON 

PARRON - OAB:20.719, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT, 

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - OAB:18434/O, REGINALDO MONTEIRO 

DE OLIVEIRA - OAB:9945

 Trata-se de epístola proveniente do ínclito juízo da comarca ou seção 

judiciária de SINOP-MT, observado na espécie os dizeres do artigo 353 e 

354, ambos do CPP.

 Destarte, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato 

cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a 

mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo (a/s) diligente gestor (a/s) 

judicial.

Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, designo o dia 

28/02/2020, com início às 15:40 horas, para tanto, intimem as partes e/ou 

testemunhas interessadas na forma legal de regência.

Destarte, devolvo o processo à secretaria determinando que a Gestora 

Judicial requisite a complementação da missiva conforme a ordem de 

serviço n° 01.2018.

Acerca da distribuição e da presente decisum, comunique o ínclito Juízo 

Deprecante, conforme disposição clara da CNGC/MT.

 Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor (a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220390 Nr: 10314-38.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAVJ, CSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mitaeli nagila camargo - 

OAB:25.935/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa da 

denunciada CLEUMA SANTANA VALE, a fim de apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195455 Nr: 7074-75.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726, KATRINI PORTELA - OAB:24779/0

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao Setor Matéria de Imprensa, 

para INTIMAÇÃO da advogada KATRINI PORTELA, a fim de que devolva 

estes autos, IMEDIATAMENTE, haja vista a designação de audiência para o 

dia 04/02/2020, com início às 15h, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, além da possibilidade de 

expedir mandado de busca e apreensão, ou de exibição e entrega de 

autos, com a consequente caracterização do crime de sonegação de 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217627 Nr: 8464-46.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Audiney R. Fernandes - 

OAB:18677, DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - OAB:22471, 

EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719, FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT, LEANDRO 

GOUVEIA DE ASSIS - OAB:18434/O, NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR A PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 28/02/2020, com início às 16h10, no fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 138775 Nr: 10036-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI FRANCIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973

 Proc. n.10036-76.2015.811.0040 (138775).Vistos etc.Observando-se os 

autos, nota-se que o Tribunal de Justiça entendeu que o processo deve 

ser instruído, antes de uma pronúncia de mérito do juízo, razão pela qual, 

tendo em vista que nenhuma das 04 (quatro) testemunhas arroladas pelas 

parte foram inquiridas, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 

04/02/2020, às 13:30 horas.No que tange às testemunhas residentes na 

Comarca de Sorriso, por oportuno, calha vincar que a interlocução entre 

Processo Penal e Processo Civil tem reflexos diretos na prática forense. 

(...).Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais previstas na 

Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração razoável do 

processo; do sincretismo processual, autorizado expressamente pelo 

art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da cooperação das 

partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento paritário entre 

patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos do Direito 

Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 396-A, do 

CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as regras previstas nos 

§1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. Com efeito, nos casos dos 

§1º, e §2º, do artigo 455, do CPC, a defesa deverá informar por completo 

o endereço da testemunha arrolada, com logradouro, número do imóvel, 

bairro e CEP, para intimação por carta com aviso de recebimento, sob 

pena de preclusão.Por oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, 

do art.455, do CPC.(...)Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o 

necessário com celeridade.Sorriso/MT, 30 de agosto de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 213748 Nr: 6033-39.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLAUDINEI FAVATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO/RM.

Trata-se de epístola proveniente do ínclito juízo da comarca ou seção 

judiciária de Cuiabá - MT, observado na espécie os dizeres do artigo 353 e 

354, ambos do CPP.

 Destarte, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato 

cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a 

mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo (a/s) diligente gestor (a/s) 

judicial.

Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, designo o dia 

27/02/2020, com início às 14:20 hs, para tanto, intimem as partes e/ou 

testemunhas interessadas na forma legal de regência.

Destarte, devolvo o processo à secretaria determinando que a Gestora 

Judicial requisite a complementação da missiva conforme a ordem de 

serviço n° 01.2018.

Acerca da distribuição e da presente decisum, comunique o ínclito Juízo 

Deprecante, conforme disposição clara da CNGC/MT.

 Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor (a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 02 de setembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 212849 Nr: 5445-32.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO/RM.

Trata-se de epístola proveniente do ínclito juízo da comarca ou seção 

judiciária de Sinop - MT, observado na espécie os dizeres do artigo 353 e 

354, ambos do CPP.

 Destarte, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato 

cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a 

mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo (a/s) diligente gestor (a/s) 

judicial.

Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, designo o dia 

27/02/2020, com início às 16:30 hs, para tanto, intimem as partes e/ou 

testemunhas interessadas na forma legal de regência.

Destarte, devolvo o processo à secretaria determinando que a Gestora 

Judicial requisite a complementação da missiva conforme a ordem de 

serviço n° 01.2018.

Acerca da distribuição e da presente decisum, comunique o ínclito Juízo 

Deprecante, conforme disposição clara da CNGC/MT.

 Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor (a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 02 de setembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 212954 Nr: 5512-94.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE DE PAULA MOREIRA 

- OAB:26.382-MG, VIVIANI MARA MOREIRA VILELA - OAB:133.983-MG

 VISTO/RM.

Trata-se de epístola proveniente do ínclito juízo da comarca ou seção 

judiciária de Três Corações - MG, observado na espécie os dizeres do 

artigo 353 e 354, ambos do CPP.

 Destarte, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato 

cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a 

mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo (a/s) diligente gestor (a/s) 

judicial.

Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, designo o dia 

27/02/2020, com início às 17:00 hs, para tanto, intimem as partes e/ou 

testemunhas interessadas na forma legal de regência.

Destarte, devolvo o processo à secretaria determinando que a Gestora 

Judicial requisite a complementação da missiva conforme a ordem de 

serviço n° 01.2018.

Acerca da distribuição e da presente decisum, comunique o ínclito Juízo 

Deprecante, conforme disposição clara da CNGC/MT.

 Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor (a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 02 de setembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 213215 Nr: 5678-29.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO/RM.

Trata-se de epístola proveniente do ínclito juízo da comarca ou seção 

judiciária de Terra Nova do Norte - MT, observado na espécie os dizeres 

do artigo 353 e 354, ambos do CPP.

 Destarte, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato 

cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a 

mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo (a/s) diligente gestor (a/s) 
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judicial.

Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, designo o dia 

27/02/2020, com início às 17:20 hs, para tanto, intimem as partes e/ou 

testemunhas interessadas na forma legal de regência.

Destarte, devolvo o processo à secretaria determinando que a Gestora 

Judicial requisite a complementação da missiva conforme a ordem de 

serviço n° 01.2018.

Acerca da distribuição e da presente decisum, comunique o ínclito Juízo 

Deprecante, conforme disposição clara da CNGC/MT.

 Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor (a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 02 de setembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 59729 Nr: 3027-39.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEU ROSSATO, LUIZ CARLOS NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13216, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Por todo o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

Dirceu Rossato, em razão da prescrição da pretensão punitiva, no que 

tange ao delito tipificado no artigo 1º, XIV, do Decreto-Lei 201/67, com 

lastro no artigo 107, IV, do Código Penal, e julgo IMPROCEDENTE a ação 

penal, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, no que pertine a imputação da 

prática do crime descrito no artigo 1º, II, do Decreto-Lei 201/67, em relação 

à Dirceu Rossato e Luiz Carlos Nardi, já qualificados. Custas pelo Estado. 

Dê-se ciência ao MPE. Publicada com a entrega dos autos em Cartório, fica 

o registro dispensado, nos termos da CNGC.Intimem-se. Sorriso, em 21 de 

janeiro de 2020.Anderson CandiottoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 148453 Nr: 3296-68.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Processo: 296-68.2016.811.0040 Código 148453

VISTOS/EP

Considerando a certidão de fl. 75, na qual se demonstra que o réu 

encontra-se em local incerto e não sabido, e o pedido do MPE, intime o 

advogado da defesa para que apresente endereço atualizado do réu no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de decretação de revelia.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 20 de janeiro de 2020.

 ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273704 Nr: 4037-92.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NETO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do provimento nº31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, através de seu advogado, para 

que providencie, no prazo de 5 (cinco ) dias, o pagamento das custas ao 

contador não oficializado R$ 110,19, devendo este valor ser depositado 

na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, banco do Brasil S/A, de 

titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199451 Nr: 14360-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS FABIANNY DE M G SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209708 Nr: 1903-63.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA ME, 

SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:23334/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 151/151-verso, 

remeto os autos ao setor de matéria para imprensa, a fim de intimar o 

advogado da parte autora, para manifestar sobre o pedido de gratuidade 

da justiça formulado pela parte demandada, bem como sobre os 

documentos eventualmente juntados, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304191 Nr: 6137-83.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULEIDE LUIZ BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 
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OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224171 Nr: 13473-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALVA BRASSO ROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO o pedido de arresto pelo sistema "BACENJUD", sendo 

certo que, a aludida diligência, restou frutífera, porém, alcançando ínfimo 

numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.Nesse mesma linha de ideias, fora promovida a 

pesquisa de bens pelos sistemas Infojud e Renajud, como requerido. 

Afinal, em sendo infrutífera a citação do devedor, o Sr. Oficial de Justiça 

promoverá o arresto de tantos bens quantos forem necessários para 

garantir a dívida executada, nos termos do artigo 830 do CPC, de modo 

que não se vê qualquer óbice à busca de bens pelos sistemas em questão 

para que tal finalidade seja alcançada.Nesse exato sentido:(...))No ponto, 

no que se refere à pesquisa Renajud, o registro de alienação fiduciária 

impede que o arresto recaia sobre o veículo placa QBQ-6329. Afinal, por 

tal garantia, o veículo em questão não pertence à parte executada. No 

mais, o veículo placa ADM-7569 possui anotação “baixado”.Depois, a 

pesquisa Infojud restou infrutífera.Logo, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, comprovar a distribuição da carta precatória de 

Marcelândia/MT (fl. 98), uma vez que aquela indicada à fl. 111-verso não 

diz respeito à aludida missiva, haja vista ter sido distribuída na Comarca de 

Cáceres/MT, pugnando o que entender de direito para o andamento do 

feito, mormente no que se refere à pesquisa Renajud.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5941 Nr: 106-24.1994.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MORENO, ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No vertente caso, os avisos de recebimento de fls. 409, 412 e 414 

revelam que as correspondências de fls. 407/408, retornaram com a 

anotação “não existe o nr.” (fl. 409) e, por três vezes (fls. 410, 412 e 

414), com a informação de “ausente”.

Logo, a fim de evitar qualquer nesga de nulidade, DEPREQUE-SE a 

intimação pessoal dos executados, nos termos do ato judicial de fl. 403.

No ponto, o executado Antônio Moreno deverá, ainda, diante do conteúdo 

da petição e documento de fls. 406/406-verso, ser intimado para, no prazo 

de 15 dias, constituir novo advogado nos autos, sob pena de o feito seguir 

a sua revelia.

 Cumpridas as determinações anteriores, CONCLUSOS para análise do 

pedido de fls. 397/400, como já assinalado à fl. 403.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8030 Nr: 481-49.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BERNARDES VIEIRA, CLAÚDIO 

SAKIAMA DE MARCHI

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

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Vistos.

De início, diante do pleito de fls. 230/230-verso, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado da 

dívida.

Uma vez apresentado, considerando o contido às fls. 231/234, 

PROMOVA-SE a penhora de eventual crédito em favor do executado 

Francisco Bernardes Vieira v isual izado nos Autos n . 

0003410-95.2018.8.26.0047, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de 

Assis/SP, e que seja em favor do executado, até o limite do valor indicado 

pela parte exequente, como acima determinado.

Após, INTIME-SE a parte executada da penhora ora deferida e do cálculo 

apresentado, valendo o silêncio como inexistência de oposição.

Por cautela, até que se encaminhe o ofício para penhora do valor 

atualizado no rosto dos autos, OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Assis/SP (Autos n. 0003410-95.2018.8.26.0047), solicitando 

que não libere qualquer quantia ao executado até a comunicação formal 

da penhora no rosto dos autos.

Sem prejuízo da determinação anterior, CERTIFIQUE o cumprimento integral 

do ato judicial de fl. 216.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58821 Nr: 475-61.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GELSON DISCONZI, LÚCIO RAMOS 

DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58832 Nr: 483-38.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLOTILDES RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 539 de 1067



 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27182 Nr: 346-27.2005.811.0055

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO E TRANSPORTE OLIVEIRA 

LTDA, NEY DE JESUS DE OLIVEIRA, DILES BERTOLDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 

3.662, Tiago Maciel Borges - OAB:12997-E, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FERNANDES - 

OAB:5991, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA 

DUTRA - OAB:11233/MT

 Certifico que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e com o 

pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria de 

imprensa para intimar o advogado requerente do desarquivamento, Dr. 

Tiago Maciel Borges (OAB/MT 20640), para requerer o que lhe é de direito, 

ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos 

retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55876 Nr: 5431-57.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA 

- OAB:9196 OAB/MT

 Certifico que o Banco Bradesco S/A, em substituição ao executado, 

solicitou o desarquivamento destes autos, entretanto, deixou de juntar 

cópia da guia de desarquivamento devidamente recolhida. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

executada para, no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento da 

taxa referente ao desarquivamento, para posterior carga/vista do autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123872 Nr: 2898-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI PAULO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9.418 OAB/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

561-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem em 

15 dias, valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que 

deverão requer o que entenderem de direito para o andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 207335 Nr: 20871-78.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS DALL'COMUNE HUNHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884

 Vistos. Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a 

penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se 

fará essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.Aliás, visualiza-se a 

precedência antes mencionada também no bojo da Lei n. 6.830/80 (LEF), 

precisamente no artigo 11, inciso I.De tal sorte, considerando-se a 

anteposição legal da penhora em dinheiro, fora procedida a determinação 

de bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou 

parcialmente frutífera tal diligência.Dessa feita, INTIME-SE a parte 

executada por meio do seu digno advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá início o prazo de 05 

dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.Não apresentada 

manifestação da parte executada nos moldes do aludido artigo 854, § 3º, 

do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade 

de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, § 5º, do 

CPC.Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 

dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.Por fim, seja para enfrentar 

a irresignação da parte executada, seja para determinar à instituição 

financeira a transferência do montante indisponível, CONCLUSOS os 

autos. No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88. No ponto, sobre o único veículo encontrado 

consta anotação de restrição judicial, de modo que possui preferência, na 

expropriação, para outra(s) execução(ões). Logo, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224145 Nr: 13460-47.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMSG, ANDRE LUIZ ALVES GOMES, BRUNA ANDRIELI 

NUNES SENCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264, FERNANDO HENRIQUE CHELLI - 

OAB:249623/SP, FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES - 

OAB:209083/SP, RAFAEL MORTARI LOTFI - OAB:236623, VALDEMIR 

DA SILVA PINTO - OAB:115567/SP

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226952 Nr: 15808-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 540 de 1067



supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, o registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia 

sobre o único veículo encontrado. Afinal, por tal garantia, o veículo em 

questão não pertence à parte executada. No mais, possui, ainda, a 

anotação de restrição judicial, de modo que possui preferência, na 

expropriação, para outra(s) execução(ões).

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246434 Nr: 13900-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO DIAS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fls 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a 

fim de intimar os advogados da parte autora para que se manifestem nos 

autos e requeiram o que de direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265286 Nr: 28672-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON FONTANA BARBOSA DA SILVA, VITOR 

HUGO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN MARCOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 158, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 160-verso/162, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265286 Nr: 28672-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON FONTANA BARBOSA DA SILVA, VITOR 

HUGO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN MARCOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que para cumprimento integral da decisão de fls. 143/143-verso 

como determinado à fl. 158, é necessário que a parte requerente informe o 

endereço atualizado do requerido, nos termos da intimação de fl. 155. 

Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 154, informando o 

endereço atualizado do requerido para intimação dos termos da decisão 

de fls. 143/143-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271162 Nr: 2132-52.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 217 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que "Mudou-se" (fl. 221), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de cinco dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263577 Nr: 27401-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Renajud e 

Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, no que se refere à pesquisa Renajud, o registro de alienação 

fiduciária impede que a penhora recaia sobre o único veículo encontrado. 

Afinal, por tal garantia, o veículo em questão não pertence à parte 

executada.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento da vertente demanda, mormente 

para manifestar sobre os documentos atinentes à pesquisa Infojud, 

oportunidade em que deverá, ainda, apresentar o cálculo atualizado da 

dívida.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278464 Nr: 7769-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO VIEIRA DE QUEIROZ, GISELE 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT, MARA PATRICIA MAZIERO 

MARTINAZZO - OAB:23339/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 176, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de 15 dias, 
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pugnando o que entenderem de direito, valendo o silêncio como 

concordância, sendo certo que não poderão discutir acerca do termo final 

da taxa de fruição, uma vez que, se houver irresignação, deverá ser 

extravasada pelo pertinente recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 293796 Nr: 19954-54.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pleito de arresto.A localização da parte 

demandada, acima de tudo, visa assegurar o exercício pleno do devido 

processo legal. Com esse objetivo, fora promovida pesquisa de endereço 

nos sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG, sendo certo que é de 

incumbência da própria parte manter atualizado o respectivo cadastro, 

principalmente na Receita Federal e na Justiça Eleitoral.Vale dizer que, na 

forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo de informações 

sobre o endereço das partes demandadas nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para a citação editalícia.Posto isto, CITE-SE o 

demandado Luciano Silva Rosa para apresentar defesa no prazo legal, 

sob pena de revelia, nos seguintes endereços: (...).Para auxiliar o Oficial 

de Justiça, devem constar do mandado os seguintes terminais telefônicos: 

(65) 3682.5615, (65) 3326-5618, (65) 9277.5106.Considerando a miríade 

de endereços encontrados, excepcionalmente não será designada a 

audiência de conciliação, na forma no artigo 334 do CPC, sempre no intuito 

de garantir a celeridade processual, mesmo porque a composição 

amigável poderá ser buscada a todo o momento. Em outras palavras, não 

se vê prejuízo na não designação da audiência de conciliação, pelo 

contrário, somente benefício ao andamento célere do feito, sendo certo 

que onde não há prejuízo, não há nulidade.Após, com o resultado das 

diligências, INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297859 Nr: 23106-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FERREIRA DAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, fora procedida pesquisa, no sistema Renajud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, a aludida pesquisa restou inexitosa.

Passo seguinte, como também requerido, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, em favor da parte executada, dos bens 

que guarnecem a sua residência, como requerido, observando a 

impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso II, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito.

Sem prejuízo das determinações anteriores, nos moldes do § 3º do artigo 

782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do nome da parte executada nos 

órgãos de proteção ao crédito, utilizando-se do sistema SerasaJud.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 301389 Nr: 2555-75.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MOTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA MARIA GELATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e, no 

mérito, ACOLHO em parte a pretensão neles deduzida para alterar em 

parte a decisão de fls. 91/91-verso, nos seguintes termos:“No ponto, 

deverá também constar do aludido cálculo a inclusão da multa de 10%, 

nos termos do artigo 523 do CPC, como consignado no “decisum” de fls. 

25/26, uma vez que a parte executada não promoveu o pagamento no 

prazo previsto.No que tange aos honorários advocatícios, como a parte 

executada é beneficiária da justiça gratuita, a condenação na aludida 

verba está suspensa.Explico. Além dos honorários da fase de 

conhecimento, os honorários fixados na fase de cumprimento de sentença 

também são abarcados pela suspensão do artigo 98, § 3º, do CPC, 

conforme o seguinte entendimento jurisprudencial(...).Passo seguinte, em 

análise ao cálculo de fls. 92/93, é possível verificar que não observou o 

conteúdo da decisão de fls. 91/91-verso.Logo, ENCAMINHEM-SE os autos 

novamente à contadoria judicial para que, como determinado às fls. 

91/91-verso, calcule o valor devido, até o dia 15/04/2019, com o decote do 

valor de R$ 2.791,00.Depois, a atualização do saldo que remanescer 

deverá ocorrer até o dia 12/07/2019, com o decote do valor de R$ 

18.381,88.No mais, deverá constar do cálculo a inclusão da multa de 10%, 

nos termos do artigo 523 do CPC, já que não houve pagamento 

espontâneo no prazo previsto, logicamente, sobre o saldo 

remanescente.Realizados os cálculos, a Contadoria deverá esclarecer se 

o valor, como depositado às fls. 60/62, quitou a dívida ou há saldo 

remanescente.Se houver saldo remanescente, deverá atualizá-lo até os 

dias atuais, com os mesmos índices indicados no “decisum” de fls. 

91/91-verso.Cumprida essa diligência, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, manifestarem sobre o cálculo apresentado, 

oportunidade em que a parte executada, se não discordar do cálculo e 

houver parcela restante, deverá depositar eventual débito 

remanescente.Por fim, CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fls. 

91/91-verso, mormente no que tange à expedição de alvará.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314078 Nr: 13945-42.2019.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS 

EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIRA REGINA FURTAK ALMEIDA, JOÃO 

ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 49, diante 

da certidão de fl. 52, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 330767 Nr: 456-98.2020.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BARBOSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, BANCO 

BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326521 Nr: 23634-13.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326938 Nr: 23980-61.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MIOLLI AVELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331215 Nr: 886-50.2020.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA DA SILVA DE JESUS, WILLIAM 

PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - 

OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar (a) o endereço 

eletrônico das partes, bem como para (b) incluir a menor Julia Sofia Pereira 

da Silva no polo ativo da demanda, mediante representação, haja vista sua 

incapacidade absoluta, e (c) juntar procuração “ad judicia” em nome de 

Julia Sofia Pereira da Silva, logicamente, representada pela sua genitora, 

na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274915 Nr: 4890-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para promover a complementação das diligências a serem realizadas pelo 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da 

certidão de fl. 189, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

--> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Diogo Luiz Mazzutti, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, para cumprimento do 

mandado de penhora, avaliação e depósito de fl. 177.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330589 Nr: 266-38.2020.811.0055

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAMR, SRM, VDFM, CCM, AGS, SASD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando os autos em apenso, defiro o pagamento de custas ao final.

Trata-se de Procedimento para Abertura, Registro e Cumprimento de 

Testamento Cerrado, formulado por Zenaide Aparecida Maziero Rosa e 

outros , que tem suas regras disciplinadas nos arts. 735 e seguintes do 

Código de Processo Civil e arts.1.875 do Código Civil.

 Designo realização de audiência para o dia 18/03/2020, às 14h00min, 

para abertura do testamento cerrado.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 10506 Nr: 895-13.2000.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIM, RAM, RMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, Julierme Romero - OAB:6240/MT, VALTER 

CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 Vistos.

Analisando o presente feito verifico que tramita há 20 anos, tendo sido 

extinto por duas vezes, por inércia da parte autora, todavia, posto que 

houve reformas das decisões, o feito voltou a prosseguir, mas mais uma 

vez a parte autora não sinalizada para o deslinde do processo.

Posto isso, intime-se pessoalmente a inventariante e os demais herdeiros, 

bem como seus procuradores, para cumprirem integralmente a decisão de 

fls. 477, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263255 Nr: 27204-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O feito encontra-se apto a homologação, contudo, após análise mais 

detalhada dos documentos dos herdeiros, verifica-se que devem ser 

corrigidos os nomes dos herdeiros Luiz Carlos de Lima e Maria Aparecida 

de Lima Nekel, posto que devem coincidir na grafia conforme documentos 

pessoais juntados aos autos.

Posto isso, intime-se a inventariante para refazer as últimas declarações, 

no prazo de 05 (cinco) dias, observando a grafia constante nos 

documentos pessoais dos herdeiros.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 100731 Nr: 7788-73.2007.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEIA FERREIRA DE LIMA, JRDS, GILBERTO 

DOS SANTOS, DJALMA DOS SANTOS, MARCIA ANDREA ALVES DOS 

SANTOS, TATIANA TOCCHETTO DOS SANTOS, MOSAIR RODRIGUES 

CHAVES, JOSE AUREO DOS SANTOS, MARIA JUDETE DOS SANTOS 

CHAVES, MARIA SELMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE DANTAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O, MÔNIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - 

OAB:11.122/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos.

Expeçam-se os termos de renúncia conforme requerido às fls. 415/416.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287096 Nr: 14844-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de 

Arquieli Pires Martins proposta por Djhovane Pires Martins.

Com a inicial (fls. 04/08) foram apresentadas as primeiras declarações 

sendo juntadas as representações processuais e documentos pessoais 

dos herdeiros, atestado de óbito e documentos pessoais do de cujus (fls. 

09/22), documentos referentes aos bens objeto da partilha (fls. 23/24) 

bem como a certidão de inexistência de testamento em nome da autora da 

herança (fl. 25).

A inicial foi recebida à fl. 32 pelo rito do arrolamento, sendo nomeado 

inventariante o herdeiro, Djhovane Pires Martins, independentemente de 

assinatura de termo de compromisso.

Aportada a Guia de Informação e Apuração do ITCD (fls. 35/38), com 

comprovante de isenção do respectivo tributo, conforme consulta de 

autenticidade (fl. 55).

Apresentado o plano de partilha às fls. 45/47.

Parecer do representante do Ministério Público pela homologação da 

partilha (fl. 49).

E por fim, juntadas as certidões de inexistência de débitos fiscais 

expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (fl. 

52/54).

Assim, considerando os documentos juntados aos autos, vejo que a 

homologação do feito é medida que se impõe.

Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 664 do 

CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos à partilha 

de fls. 04/08 e 45/47, relativa aos bens deixados pela falecida Arquieli 

Cristina Pires Machado, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos 

quinhões hereditários, em todos os bens descritos nestes autos, o que 

faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, 

omissões ou eventuais direitos de terceiros.

 Publique-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha, 

fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos termos do 

artigo 659, § 2º do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287544 Nr: 15246-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDC, DFVDSS, ZIHDS, LEPM, KYDCS, ABDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 664 

do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos à 

partilha de fls. 04/09 e 87/88, relativa aos bens deixados pelo falecido 

João Antonio Mendes dos Santos, atribuindo a meação e aos herdeiros os 

seus respectivos quinhões hereditários, em todos os bens descritos 

nestes autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. 

Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente 

Formal de Partilha, fornecendo à parte interessada as peças necessárias, 

nos termos do artigo 659, § 2º do CPC.Em seguida arquivem-se os autos, 

com as cautelas de estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330172 Nr: 26431-59.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCM, SRM, ZAMR, VDFM, AGS, SASD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados em virtude do 

falecimento de Antonia Boer Masiero.

A requerente noticia na petição inicial a existência de testamento cerrado 

deixado pelo de cujus, conforme certidão de fls. 45.
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Deste modo, ante a informação trazida aos autos, vejo que o presente 

feito deve aguardar a abertura do testamento que tramita em autos 

apartados, em apenso, tombados sob código nº 330589.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330173 Nr: 26433-29.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE BARROS CAMARGO, FERNANDO 

CAMARGO PEREIRA, GCP, MATHEUS SIMONETTI PEREIRA, MARCELO 

SIMONETTI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAURICIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecido Maurício 

Pereira, proposta por Ana Paula de Barros Camargo.

Com a inicial (fls. 04/11) foram juntados os documentos pessoais dos 

herdeiros com suas respectivas representações processuais, 

documentos pessoais e atestado de óbito do de cujus (fls. 13/37).

Posto isso:

1. Defiro o pedido para pagamento de custas ao final;

2. Proceda-se com a juntada das informações das instituições financeiras;

3. Nomeio Inventariante a Requerente Ana Paula de Barros Camargo, que 

prestará o compromisso em 05 (cinco) dias, devendo ser intimada para 

prestar o compromisso;

4. E, considerando que as partes estão de acordo com a partilha amigável, 

intime-se a inventariante, para no prazo de 90 (noventa) dias apresentar 

as primeiras declarações com o plano de partilha, atribuindo o respectivo 

quinhão de cada herdeiro, relacionando tanto os bens como as dívidas do 

espólio, atribuindo os valores atualizados destes e anexando a esta cópia 

atualizada das matrículas dos imóveis e documentos comprobatórios dos 

bens arrolados que forem objeto da partilha, devendo juntar, ainda, a 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;

5. Deverá ainda aportar aos autos, a Guia de Informação e Apuração do 

ITCD, comprovando a quitação ou isenção do referido imposto bem como 

as certidões de inexistência de dividas, atualizadas, expedidas as 

Fazendas Públicas (Municipal, Estadual e Federal);

6. Com a juntada dos documentos acima mencionados, comprovada a 

quitação ou isenção do ITCD e apresentadas as certidões negativas de 

débitos fiscais, abro vista dos autos ao Ministério Público;

7. Após, venham-me os autos conclusos para homologação.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 296820 Nr: 22412-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA AFONSO MIRANDA, AQUILINO AFONSO 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO APARECIDO 

REZENDE - OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 Posto isso, nos termos do art. 642, § 2º, do Código de Processo Ciivil, 

combinado com o art. 1.997, § 1º do Código Civil, DECLARO HABILITADO 

nos autos do inventário, tombado sob o código de nº. 218706, o credor 

Banco do Brasil, determinando ainda que se faça a separação de dinheiro 

ou, sem sua falta, de bens suficientes para o pagamento da dívida 

atualizada do ora requerente. Publique-se. Intime-se.Traslade-se cópia da 

presente sentença para os autos do inventário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 218706 Nr: 8843-44.2016.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILINO AFONSO MIRANDA, ROSEMARIE MIRANDA, 

ODETH MIRANDA EIDAN, LECY AFONSO DE MIRANDA, LENICE AFONSO 

DE MIRANDA DA SILVA, ELIAS AFONSO MIRANDA, JUSCILENE AFONSO 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AQUILINO RODRIGUES MIRANDA, 

ESPOLIO DE ZELIA AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que decorreu o prazo concedido nestes autos, intime-se o 

inventariante para que, no prazo de 60 (dez) dias, aporte aos autos as 

últimas declarações com o plano de partilha amigável, relacionando os 

bens e dívidas, com os valores atualizados e em conformidade com a guia 

de informação e apuração do ITCD bem como as certidões negativas de 

débitos fiscais, devidamente atualizadas, expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e municipal, relativas aos espólios, sob pena de 

extinção do feito (CPC, art. 485, inciso VI).

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321122 Nr: 19703-02.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLMSA, ADAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS-SMDS, EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT, Sérgio Jose Pasquali Junior - OAB:22415/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a autora na pessoa do seu advogado para que, 

manifeste acerca da juntada do ofício 01/FJ/GSMS no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319427 Nr: 18304-35.2019.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA TAYANE PADILHA - 

OAB:26688, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a parte requerida apresentou Contestação juntada às fls. 

45/62 tendo sido protocolada em 06/12/2019, contudo esta é intempestiva.

Certifico também, que nos termos da legislação vigente e do artigo 1.221 

da CNGC, impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora 

para querendo, apresentar Impugnação à Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121805 Nr: 857-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS-SMDS, EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, IZABELLA 

MENEGASSI DUTRA SANTANA - OAB:11125/MT, JOSE RICARDO 

FERREIRA GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086, LUIZ RICARDO SOPHIA DORADO - 
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OAB:14722/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Certifico que, intimo o requerente na pessoa do seu advogado para 

querendo manifestar acerca dos embargos de declaração juntada às fls. 

255/256 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160381 Nr: 10177-21.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTM, GTM, EHM, LSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CEZAR BRUM DE 

MATTOS - OAB:OAB/MT16.156

 Vistos.

INDEFIRO o petitório de fls. 224/227, para tanto MANTENHO a decisão de 

fls. 221/222 que atribuiu o valor da causa para R$ 765.514,51 (setecentos 

e sessenta e cinco mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e um 

centavos), sendo certo que este valor corresponde ao valor total dos 

bens inventariados perseguidos nos autos, conforme descrito na 

avaliação de bens realizada pela Sefaz/MT, constante na Guia de 

Informação e Apuração do ITCMD às fls. 167/168.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307792 Nr: 8985-43.2019.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HFRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDFMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joacir Jorlando Neves - 

OAB:3610/B, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 

16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls.51, que designo o dia 

13/03/2020 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo os advogado das partes para que compareçam 

na audiência acompanhado(a) de seus constituintes, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245911 Nr: 13454-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MARIUSSI, JEFERSON MARIUSSI, JANDIRA 

DANTAS DINIS MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - 

OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. ...Posto isso, DEFIRO a retificação da partilha constante às fls. 

412/414, passando a inserir na partilha de fls. 263/275, os imóveis rurais 

sob matrículas nº 8514 e 7093 do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Assis Chateaubriand/PR.Para tanto, EXPEÇA-SE Formal de 

Partilha com a retificação supra, nos termos requeridos às fls. 412/414.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246595 Nr: 14069-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, Tiago Shioji 

Tiuman - OAB:21461/0, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos. ...Posto isso, INTIMEM-SE as tias da menor Maria Eduarda 

Gonçalves, para que continuem efetuando o pagamento das prestações 

alimentares em favor da criança, bem como satisfaça o pagamento de 

débitos eventuantalmente existentes, sob pena de medidas 

expropriatórias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 320268 Nr: 18939-16.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADF, GLD, DFLDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida nos autos.

No mais, mantenho a realização da audiência de conciliação designada 

nos autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 192941 Nr: 9284-59.2015.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPN, JHSN, VRSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 160/161, abro vista ao Ministério Público.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 318244 Nr: 17462-55.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUSSERRA CONSTRUÇÕES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº. 318244.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.
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 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 de dezembro de 2019.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286106 Nr: 13971-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LIVRADO ROLIN AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão negativa de fl. 75, bem como efetuar o 

pagamento do importe de R$ 73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito 

centavos), referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial 

de justiça JOSÉ DA CRUZ COSTA, mediante guia a ser emitida junto ao site 

do Tribunal de Justiça.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55780 Nr: 5322-43.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DONIZETH GONÇALVES ME, MARIA 

DONIZETH GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fls. 255 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à determinação de fl. 253, intimo a autora 

para retirar uma via do edital expedido em fls. 255 e publicá-lo em jornal 

local de ampla circulação, conforme preconiza o parágrafo único do art. 

257 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185705 Nr: 3308-71.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL MARCOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122276 Nr: 1342-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARIA DA SILVA SANCHES ROMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIT COMERCIO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, JOSE MARCOS ALCALDE, MARCOS 

ALEXANDRE RODRIGUES, IVONOE CAPUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar nos autos, o endereço atualizado dos executados José Marcos 

Alcalde e Ivonoe Capusso, a fim de intimá-los acerca da decisão de fls. 

181/verso.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271335 Nr: 2281-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALDRINEIS CONCEIÇÃO LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petiçãode fls.161/230, 

protocolada pela parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271929 Nr: 2632-21.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico que ante a juntada da proosta de honorários períciais às fls. 105, 

encaminho os autos para intimação das partes, para querendo 

manifestarem-se, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128288 Nr: 7154-72.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENETH FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 24.197-A

 Certifico que, em consoante determinação de fl. 433, prestados os 

esclarecimentos, pelo perito judicial, intimo as partes para manifestarem, 

no prazo de 05 ( cinco) dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55991 Nr: 5542-41.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU FULIOTTO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO AGUETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MULLER DE ABREU LIMA 

- OAB:6177, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - OAB:4176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 236/242 foi interposto pela 
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parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo a parte requerida para contrarrazoar referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110843 Nr: 1083-88.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:MT 17088/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a nova 

proposta de desmembramento apresentada às fls. 1000/1004, no prazo de 

05 (cinc) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciáro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107543 Nr: 6220-85.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AIRTON FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e 

quatro centavos), referente à complementação de diligência solicitada pela 

oficial de justiça RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283464 Nr: 11842-96.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENA RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que ante a juntada da perícia médica às fls.144, encaminho os 

autos para intimação das partes, para querendo, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o resultado, mesmo oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(ar.t 477 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300909 Nr: 2011-87.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e 

quatro centavos), referente à complementação de diligência solicitada pela 

oficial de justiça RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296696 Nr: 22335-35.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AARVDL, LEONILDA RODRIGUES VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMPRE PRECISA CORRETORA E 

ADMINISTRADORA DE SEGURO LTDA, MARFRIG ALIMENTOS, 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:MT/12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MORENO BICUDO - 

OAB:OAB/SP 110.321, JOSÉ HIGOR CANTIERI COSTA - OAB:OAB/SP 

264.516, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15483-A/MT

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 126/209 é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, 

item 8.1.1, impulsiono os presentes autos para que sejam enviados ao 

setor de expedição de matéria para imprensa, a fim de que a parte autora 

seja intimada para, querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168260 Nr: 8730-61.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC TANGARÁ NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Faria - OAB:10917-A, 

RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito nos autos, 

cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do CPC, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239604 Nr: 7243-51.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. FLORINDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucila Cristina Piedade 

Prestes Capato - OAB:8962/O

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte Requerida para que efetue, no prazo de 05 

dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) Valor de R$ 0,00referente a custas processuais;

2) Valor de R$ 145,20 referente a taxa judiciária;

3) Valor de R$ 110,19 referente a contadoria.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 
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expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Débora Scheibner digitei.

Tangará da Serra- MT, 07 de janeiro de 2020.

Valder Ferreira Lima

 Técnica Judiciaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234780 Nr: 768-79.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSINHO DORILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Dispensado a remessa 

necessária, com fulcro no artigo 496, §3º, II, do CPC.Publica-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitado em julgado, arquive-se. Tangara da Serra - MT, 08 

de Janeiro de 2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 233509 Nr: 22309-08.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para anular a 

Notificação nº 035/2015 de modo a extinguir o lançamento de ISS em 

relação ao serviço de compartilhamento de infraestrutura. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o Requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerente, no 

percentual de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, 

do NCPC.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 

15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.Às providências.Tangará da Serra 

- MT, 14 de Janeiro de 2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 15104 Nr: 1007-45.2001.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PAULICEIA LTDA, VALDEMIR 

AMADO, VALDEMIR AMADO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838/MT, Paola 

Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O, SANDRO MARTINHO 

TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º: 1007-45.2001.811.0055 Código: 15104

VISTOS, ETC.

Devido ao cumprimento das diligências retro requeridas e o requerente 

demonstrar-se inerte, remetam-se os autos ao arquivo.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 20 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 169045 Nr: 9828-81.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9828-81.2014.811.0055 – Cód. 169045

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Manutenção de Benefício de Auxílio Doença c/c 

Conversão em Aposentadoria por Invalidez e Tutela Antecipada, ajuizada 

por Edson Ferreira da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social-INSS, ambos qualificados nos autos.

O feito tramitou regularmente, e à fl. 207-v a parte requerida alegou o óbito 

do requerente.

Desta forma, nas fls. 214/217, a patrona da parte autora informou que não 

conseguiu a comprovação por meio da certidão de óbito com os familiares, 

bem como a falta de interesse na habilitação dos herdeiros, requerendo a 

extinção e arquivamento do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento nos 

artigos 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra - MT, 20 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164327 Nr: 2130-24.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315237 Nr: 14891-14.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONTINA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE DA 

REGIAO MEDIO NORTE MATO-GROSSENSE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 
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OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, 

querendo, manifestar-se sobre a contestação, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129534 Nr: 8367-16.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINA ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ao acessar o sistema e-PrecWeb, objetivando expedir a 

RPV pertinente, o sistema informou que os valores excedem a 60 

(sessenta) salários mínimos - "print" da tela em anexo, diante disso, intimo 

a parte autora para que diga acerca de eventual renúncia dos valores 

excedentes, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155941 Nr: 4548-66.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, em razão da não 

realização da perícia médica.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131899 Nr: 1696-40.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE APARECIDA VIEIRA, BENEDITA APARECIDA 

VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, em razão da não 

realização da perícia médica.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134011 Nr: 4038-24.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE MARIA DA SILVA, LAURA 

SOBRINHO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi apresentada 

dentro do prazo legal. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, 

bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 276434 Nr: 6057-56.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLA ALVES NEVES, THIAGO SOARES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, pelos fundamentos e argumentos acima expostos, e 

conforme permite o art. 1.018, §1º do CPC, em juízo de retratação, 

REVOGO a decisão de fls. 117/120 e mantenho a gratuidade da Justiça 

deferida, bem como o Sr. Thiago Soares Cabral no polo ativo da presente 

ação.Oficie-se à Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado, informando da reforma da 

decisão, com as nossas homenagens.Dando prosseguimento ao feito, 

tendo em vista que o mesmo se encontrava em gabinete para análise do 

Agravo de Instrumento interposto; não houve tempo hábil para cumprir 

com a determinação da audiência de instrução, motivo pelo qual cancelo a 

audiência aprazada e designo-a para o dia 28 de abril de 2020, as 

14h00.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tangará da Serra, 

27 de janeiro de 2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000166-66.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WHINTER BORGES DO NASCIMENTO FILHO OAB - GO29883 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, Alessandro Peracchia Machado, 

matricula n. 224990, lotado na Gerencia/Coordenadoria de Documentos e 

Declarações Fiscais da Superintendência de Informações da Receita 

Pública (GDDF/SUIRP/SARP/SEFAZ), ou quem lhe faças vezes 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança ajuizado por Manoel Junior 

Malaquias da Silva em face da indigitada autoridade coatora, Sr. Chefe da 

Administração Fazendaria do Estado de Mato Grosso, autoridade 

vinculada a Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso. Em breve 

síntese, a inicial da ação mandamental diz que o impetrante é produtor 

rural e visa (pagina 3 da petição inicial) a “tutela de urgência, para cessar 

o ato coator substanciado na suspensão\impedimento\retirada de direitos 

do contribuinte”. Discorre na pagina 04 sobre o auto de infração de n.º 

38417001272019102, e ao final da mesma sobre o fato de que objetiva a 

“cessão do ato coercitivo “, até que seja julgada a ação dos autos de 

código 327846 , Ação Declaratória de Nulidade de Crédito Tributário c/c 

Pedido de Indenização c/c pedido de tutela antecipada de urgência. 

Ofereceu caução, tal como nos autos da ação acima referida. Dentre os 

documentos que instruem a inicial, está cópia da referida ação, em que foi 

indeferido o pleito liminar. É o relato. Fundamento e DECIDO. A Ação que 
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tramita sob Autos de n.º 24703-80.2019.811.0055 (Cód. 327846), Ação 

Declaratória de Nulidade de Crédito Tributário c/c Pedido de Indenização 

c/c pedido de tutela antecipada de urgência, tem como parte autora o ora 

impetrante Manoel Junior Malaquias da Silva e de outro lado Cereal Norte 

Industria e Comercio, GILDEAN N DE ALMEIDA-ME, e Estado de Mato 

Grosso. Dentre os pedidos estabelecidos naquela inicial consta o que se 

veicula inclusive como liminar, qual seja “deferida a antecipação de tutela 

em sede de urgência, e inautdita altera pars, para SUSPENDER a 

exigibilidade do crédito tributário provenientes do Auto de Infração n.º 

38417001272019102” Ao fina pretende seja reconhecida a 

responsabilidade subjetiva das empresas requeridas e seja declarada a 

inexistência de relação jurídico tributaria, com anulação dos lançamentos 

tributários. Na referida ação, em 04/12/2019 foi proferida decisão por este 

Juízo, indeferindo a liminar vindicada. As copias constantes dos autos 

indicam que houve protocolo de embargos de declaração, pelo autor, ora 

impetrante quanto a tal decisão. Já esta ação, mandamental, visa 

liminarmente “tutela de urgência, para cessar o ato coator substanciado na 

suspensão\impedimento\retirada de direitos do contribuinte cadastrado na 

inscrição Estadual de nº13.374.767-0 até final transito em julgado da 

presente ação.” Continua dizendo (pagina 04 da petição desta ação): 

“Assim, a atitude da SEFAZ \ MT em retirar do Impetrante, em sua inscrição 

estadual nº13.374.767-0 a qualidade de produtor rural, e, impedi-lo de 

usufruir das benesses previstas na Lei Complementar nº 631, de 31 de 

julho de 2019, fere o direito adquirido e ato jurídico perfeito, o que 

impossibilita e inviabiliza o exercício da atividade econômica exercida pelo 

Impetrante, daí, a justificativa para a interposição do presente mandamus 

para ver o ato coercitivo cessado imediatamente, até que se julguem os 

autos 327846, processo nº 24703-80.2019.811.0055, AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO c/c pedido de tutela antecipada de urgência, fazendo com 

que assim se faça justiça e atenda o processo sua função social” 

Verifica-se que o objeto da ação, com relação à Fazenda Pública, nesta 

ação, é o mesmo que na ação declaratória em questão. Há portanto 

identidade de objeto, e inclusive da causa de pedir quanto a suspensão da 

exigibilidade do crédito em relação ao autor. As partes quanto ao referido 

pedido inclusive são as mesmas, pois embora se fale em autoridade 

coatora substanciada no agente público, quem sofrerá as consequências 

do mandado de segurança é a Fazenda Pública em si. Há inegável 

identidade jurídica, sendo mister reconhecer a litispendência conforme § 

5.º do artigo 337 do CPC. A ação ora proposta visa verdadeira 

reconsideração, pela via mandamental da decisão que indeferiu a liminar 

nos autos da ação declaratória. Sobre a litispendência em tais casos, 

assinala a jurisprudência: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL ETRIBUTÁRIO. EXCEPCIONAL 

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DELITISPENDÊNCIA ENTRE 

MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO DECLARATÓRIA.PRECEDENTES. 

DECLARATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA, COM SENTENÇA 

DEPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI SE DEFERIU 

O PEDIDODE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

TRIBUTÁRIA.IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EFEITO JURÍDICO 

PRETENDIDOCONSUBSTANCIADO NA DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO POR NÃOCONFIGURADA HIPÓTESE DE SUA INCIDÊNCIA. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIACONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. É 

excepcionalmente possível a ocorrência de litispendência entre mandado 

de segurança e ação ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se 

caracteriza, quando há identidade jurídica, ou seja,quando as ações 

intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,ainda que o polo passivo 

seja constituído de pessoas distintas; nopedido mandamental, a autoridade 

administrativa, e na ação ordináriaa própria entidade de Direito Público. 

Precedentes. 2. A procedência do pedido da Ação Declaratória, 

consubstanciadana declaração de inexistência de relação jurídica para 

fins decobrança do IR, cuja decisão transitou em julgado, acarretou 

adesconstituição do referido crédito tributário, a mesma 

providênciarequerida no presente mandamus, ajuizado pela mesma parte, 

com basena mesma causa de pedir. 3. Embargos de Divergência 

conhecidos e desprovidos. (STJ - EREsp: 265578 RS 2006/0249357-8, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/11/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/02/2012) 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO 

VERTICAL E HORIZONTAL. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. PROPOSTA ANTERIORMENTE. TRÍPLICE IDENTIDADE 

(PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO) EVIDENCIADA. LITISPENDÊNCIA 

CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

E DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Ocorre a litispendência quando se 

reproduz em outra a ação anteriormente proposta, conforme dispõem os 

parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 337 do CPC. 2. Se evidenciada a identidade 

de partes, a causa de pedir e os pedidos entre a ação declaratória 

anteriormente proposta e ao mandado de segurança, resta configurada a 

litispendência devendo ser julgado extinto o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil, e 

denegada a segurança, consoante dispõe o art. 6º, parágrafo 5º, da Lei 

nº 12.016/2009. De consequência, julgado prejudicado o apelo. Segurança 

denegada. Apelo prejudicado. (TJ-GO - Apelação (CPC): 

01506735120178090048, Relator: ÁTILA NAVES DO AMARAL, Data de 

Julgamento: 24/09/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

24/09/2019) E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – 

IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – COISA JULGADA – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE – 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme redação do NCPC, considera-se 

idêntica as ações que possuem as mesmas partes, pedido e causa de 

pedir, sendo impossível o julgamento da nova ação quando a questão já se 

encontra fulminada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Ainda que a 

matéria seja de ordem pública, não se admite sucessivas discussões 

sobre a mesma controvérsia, sob pena de insegurança jurídica, como já 

se manifestou o Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MS 

08445048920168120001 MS 0844504-89.2016.8.12.0001, Relator: Des. 

Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 20/06/2017, 1ª Câmara 

Cível) A situação é de flagrante litispendência, sendo mister o 

indeferimento da inicial. Ante o exposto, com fulcro no artigo 330, I c/c 

artigo 337, § 5.º do CPC, reconheço a litispendência uma vez que esta 

ação repete parte do objeto da ação que tramita sob Autos de n.º 

24703-80.2019.811.0055 (Cód. 327846), consistindo em um dos pedidos 

desta última, e declaro a inépcia da inicial. Outrossim, INDEFIRO por tal 

motivo a inicial e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Intime-se a parte impetrante via sistema e DJE. Decorrido o prazo recursal 

em branco, proceda-se ao arquivamento com as baixas devidas. 

Cumpra-se. Sem custas na espécie. Tangará da Serra, 28 de janeiro de 

2020. FRANCISCO NEY GAÍVA Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 330869 Nr: 535-77.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conforme certificado à fl. 58, a parte autora deixou de recolher os 

emolumentos da distribuição e contadoria, devidas ao 

Distribuidor/Contador não oficializado.

 Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, realizar o pagamento dos emolumentos da 

distribuição e contadoria, nos termos do Provimento n. 08/2002/CM, no 

valor de R$110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) a ser 

depositada na própria conta do contador (fl. 58).

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 318979 Nr: 17961-39.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RICARDO CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 

17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, em face de Pedro Ricardo Carvalho dos Santos, 

fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, 

tendo por objeto o veículo descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito em fl. 09-verso.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, ante o preenchimento dos requisitos legais, defiro a 

medida liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei nº 911/69 

e DETERMINO que:

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

O devedor fiduciante poderá, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento 

da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme cálculo 

apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se consolidará 

no patrimônio dos credores fiduciários.

Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

 Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora ou 

de quem ela indicar.

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário; Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 330837 Nr: 514-04.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Canopus 

Administradora de Consórcios S/C LTDA. em face de Marcelo Nascimento 

dos Santos, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

10.931/04, tendo por objeto o veículo descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito em fl. 36.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, ante o preenchimento dos requisitos legais, defiro a 

medida liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei nº 911/69 

e DETERMINO que:

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

O devedor fiduciante poderá, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento 

da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme cálculo 

apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se consolidará 

no patrimônio dos credores fiduciários.

Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

 Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora ou 

de quem ela indicar.

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536, §2º, 

846, §2º e 782, §2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§9º ou §10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 330537 Nr: 219-64.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO JUNIOR SCAFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conforme certificado à fl. 21, a parte autora deixou de recolher as custas 

processuais, taxa judiciária bem como as devidas ao Distribuidor/Contador 

não oficializado.

 Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, realizar o pagamento das custas processuais, e 

taxa judiciária no valor no importe de R$556,46 (quinhentos e cinquenta e 

seis reais e quarenta e seis centavos) bem como os emolumentos da 

distribuição e contadoria, nos termos do Provimento n. 08/2002/CM, no 

valor de 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) a ser 

depositada na própria conta do contador (fl. 21).

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 324615 Nr: 22295-19.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE CRISTINA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CRESPO 

BARBOSA - OAB:4187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymore Credito 

Financiamento e Investimento S/A em face de Daiane Cristina Andrade, 

fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, 

tendo por objeto o veículo descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito em fl. 16.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 
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impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, ante o preenchimento dos requisitos legais, defiro a 

medida liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei nº 911/69 

e DETERMINO que:

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

O devedor fiduciante poderá, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento 

da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme cálculo 

apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se consolidará 

no patrimônio dos credores fiduciários.

Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

 Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora ou 

de quem ela indicar.

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário; Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 330141 Nr: 26404-76.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADRIANO CAETANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:OAB/SP nº 94243, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Daycoval 

S/A em face de Jose Adriano Caetano da Silva, fundamentada no 

Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, tendo por objeto o 

veículo descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito em fl. 9.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, ante o preenchimento dos requisitos legais, defiro a 

medida liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei nº 911/69 

e DETERMINO que:

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

O devedor fiduciante poderá, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento 

da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme cálculo 

apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se consolidará 

no patrimônio dos credores fiduciários.

Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

 Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora ou 

de quem ela indicar.

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227558 Nr: 16318-51.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA DA ROCHA MOURA, FRANCISCO 

BARBOZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DATA MED LTDA (DOYON MEDICINA 

DIAGNOSTICA), JOSÉ MARCOS MAZZUCCA SALVATORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14.167/MT, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos,

Em prosseguimento do feito, nos termos do despacho de fl. 644/645, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 

2020, às 14h00min, para oitiva de testemunhas e tomada de depoimentos 

pessoal das partes.

Consigno as partes que o rol de testemunhas deverá ser apresentado, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, conforme preceitua o disposto no artigo 

357, §4º do CPC, devendo os patronos se atentarem as diligências e 

prazos postos no artigo 455, do Código de Processo Civil..

Apresentadas as testemunhas tempestivamente, expeçam-se mandados 

de intimação.

Intimem-se pessoalmente as partes para comparecimento na audiência.

Caso haja carta precatória a ser expedida, o prazo para cumprimento é de 

60 (sessenta) dias, providenciando a parte interessada as quantias para 

as despesas necessárias, bem como o cumprimento, sob pena de se 

declarar encerrada a instrução.

Intimem-se os nobres patronos judiciais e dê-se ciência ao Ministério 

Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288370 Nr: 15811-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA LOPES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o 

determinado às fls. 53 59,70 e 80, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos 

artigos 485, inciso I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO.Custas remanescentes se houver, pela parte autora.Ante a 

inexistência de angularização processual, deixo de promover a 

condenação de honorários advocatícios.Publique-se, registre-se, 

intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com 

as cautelas legais e posteriormente remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 328200 Nr: 24952-31.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consorcio LTDA., em desfavor de V. A Transportes 

Rodoviarios de Cargas LTDA., ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe.

Contudo, à fl. 26 a parte requerente postula pela desistência da ação.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desistente da 

ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder desbloqueio Renajud pleiteado pelo requerido, tendo em 

vista que ação sequer foi recebida.

Publique-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos e em seguida, 

remetam-se a Central de Arrecadação e Arquivamento, com as cautelas 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249361 Nr: 16106-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE RICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do autor para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justição e ao complemento de diligencia: Certifico que, em cumprimento ao 

presente Mandado de Citação, Busca e Apreensão, diligenciei aos oito 

endereços constantes no mandado, por algumas vezes, inclusive nos fins 

de semana, entretanto, não obtive êxito em localizar o bem a ser 

apreendido. Assim diligenciei, também, em outros pontos da cidade, 

principalmente na área central, igualmente não localizando o veículo.Obs*: 

Em razão das diligências complementares, realizadas para cumprimento do 

presente mandado, margeio em R$ 330.76(trezentos e trinta reais e 

setenta e seis centavos), solicitando a intimação da parte autora para 

recolher o valor nos termos do Provimento 7/2017-CGJ, indicando o Oficial 

de Justiça, Elder Dourado Miranda, para recebimento dos valores, juntando 

em seguida o comprovante nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305434 Nr: 7079-18.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLESLCY JORGE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR para manifestar acerca do complemento de 

diligencia do oficial de justiça: Certifico por derradeiro que, diante de terem 

sido realizadas diligências complementares, solicito a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência deste Oficial de Justiça no 

valor de R$ 514,36 (quinhentos e catorze reais e trinta e seis centavos), 

que deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando o Oficial EDSON OSMAR ALVIANO COSTA, bem como requerer 

o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290233 Nr: 17238-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO, MARIA 

ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Francisco Bernardo do 

Nascimento em face de Unimed Vale do Sepotuba, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe, objetivando o recebimento de valores 

fixados na sentença de fls. 190/192.

Recebido o cumprimento de sentença (fl. 207), o executado realizou o 

pagamento do débito cobrado (fls. 209/210).

Instada, a parte exequente manifestou concordância ao valor depositado 

(fl. 213), procedendo-se a expedição do Alvará Eletrônico n.º 

549359-5/2019 (fl. 216).

Instada a se manifestar (fl. 219), o exequente se quedou inerte (fl. 220).

Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Eventuais custas e despesas remanescentes pela parte executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 326353 Nr: 23512-97.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcio Ltda. em desfavor de V. A. Transportes de 

Cargas Ltda., ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, à fl. 23 a parte requerente postula pela desistência da ação.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 
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sem resolução do mérito da causa.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desistente da 

ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 296099 Nr: 21896-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR GUILHERME MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Pan S/A em 

desfavor de Carlos Cesar Guilherme Moreira, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Contudo, à fl. 76 a parte requerente postula pela desistência da ação.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desistente da 

ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Proceda-se o levantamento da restrição veicular de fl. 58.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 326365 Nr: 23519-89.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcio Ltda. em desfavor de V. A. Transportes de 

Cargas Ltda., ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, à fl. 32 a parte requerente postula pela desistência da ação.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desistente da 

ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263864 Nr: 27568-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR GUEDIN GINDRI, VANESSA OLIVEIRA 

GINDRI, ÉDIO VARGAS GINDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por Via Fértil Produtos Agropecuários 

Ltda em face de Victor Guedin Gindri, Vanessa Oliveira Gindri e Édio 

Vargas Gindri, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 99/106, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, sendo homologada a transação em fl. 107.

Destarte, as partes noticiaram nos autos termo de aditivo de acordo para 

cumprimento da obrigação conforme teor da minuta em fl. 109/111, 

prorrogando o vencimento da parcela inadimplida vencida em 28/02/2019 

para 28/02/2020, conjuntamente com o vencimento da segunda parcela, 

consequentemente pugnando por sua homologação.

Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

termo de aditivo do ajuste combinado, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

permaneçam-se os autos suspensos até 28/02/2024, nos moldes do 

acordo.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes 

conforme artigo 90 § 3 do Código de Processo Civil.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

Publique-se, intimem-se e se cumpra

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273541 Nr: 3886-29.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON CHAVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, RECEPTUR 

AGENCIAS DE VIAGENS DE TURISMO, INVESTPREV SEGUROS E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGUES CHAVES - 

OAB:OAB/RS 55.925, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11.623-A

 Vistos,

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos 

decorrentes de acidente de trânsito c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Elton Chaves Diniz em desfavor de TUT Transportes LTDA, 

Receptur Agências de Viagens de Turismo LTDA, João Carlos Pinto 

Fagundes e Investprev Seguros e Previdência S/A, todos qualificados.

Inicialmente, quanto ao pedido de decretação da revelia da requerida Tut 

Transportes Ltda., reputo que não merece prosperar visto que a 

procuração e os documentos constitutivos da requerida foram 

devidamente apresentados nos autos às fls. 182/188.

Outrossim, no que tange o aditamento em fl. 189/190, com inclusão do 
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pedido liminar para compelir os requeridos a realizar o custeio das 

despesas médicas do autor, tenho que não merece acolhida nesta fase 

processual, diante da não aceitação da requerida conforme preceitua o 

art. 329, II do CPC.

Assim, pelos motivos acima, rejeito o aditamento postulado pelo autor a fl. 

189/190.

Por fim, considerando-se a natureza da relação jurídica que envolve as 

partes e as peculiaridades do caso, destacando-se a dinâmica dos fatos 

narrados no evento danoso e as provas a serem produzidas, sobretudo a 

pericia postulada pela requerida Tut Transportes Ltda. (fl. 222), reputo 

oportuno o saneamento em audiência, para tanto designo audiência para o 

dia 18 de março de 2020, às 14:30 horas/MT.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se. Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 251390 Nr: 17828-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RUBEM STURM, R. STURM EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos,

Considerando que houve o pagamento voluntário dos honorários de 

sucumbência, conforme comprovante de deposito de fl. 210, intimem-se os 

autores para apresentação de dados bancários para levantamento dos 

valores, bem como para manifestação acerca a satisfação do crédito.

Havendo concordância com deposito apresentado, defiro desde já a 

expedição de alvará em favor da parte autora e nada mais sendo 

requerido pelas partes, arquive-se com as cautelas legais e em seguida 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 253632 Nr: 19692-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS KAZUO YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GUEDES ALMEIDA - 

OAB:OAB/CE 30.241, MATHEUS BRONZIADO TELES - OAB:36586/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial ajuizada por Nufarm 

Indústria Química e Farmacêutica S/A em face de Carlos Kazuo Yano, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Praticados vários atos processuais, as partes firmaram acordo nos autos 

(fls. 115/117), com a consequente homologação do acordo e suspensão 

dos autos (fl. 118).

Decorrido o prazo acordado, o exequente manifestou o cumprimento 

integral do acordo, pugnando pela extinção do feito (fl. 123).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Custas remanescentes nos termos da sentença de fl. 118.

Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas legais, 

encaminhando os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

Publique-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253931 Nr: 19846-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayane de Brito Correa 

Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se o exequente ara comprovar o esgotamento das diligências já 

descritas acima, bem como para que colacione aos autos planilha 

atualizado do débito, compensando-se os valores levantados, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Assim, ante a ausência de indicação de bens penhoráveis, suspenda-se o 

feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 

ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo 

de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259316 Nr: 24280-91.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPSDS, TLSA, ANA ALVES DE SOUZA, JACI JOSE DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, SERRATUR 

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA, VIAÇÃO JUINA 

LTDA-EPP, RECEPTUR, INVESTPREV SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CARDOZO DALTO - 

OAB:23408O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGUES CHAVES - 

OAB:OAB/RS 55.925, CECILIANA M.FANTINATO VIEIRA - OAB:8.464 

OAB/MT, EDUARDO GOMES SILVA FILHO - OAB:12036, ERICK 

VINICIUS CORREA DA COSTA - OAB:24577/O, FERNANDO CEZAR 

SANTOS REIS - OAB:22096/O, MANOEL CAMPOS NETO - OAB:, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:OAB/MT 11.623-A

 Vistos,

Considerando-se a natureza da relação jurídica que envolve as partes e 

as peculiaridades do caso, destacando-se sobretudo a dinâmica dos fatos 

narrados no evento danoso e a prova pericial a ser produzida nos autos, 

reputo oportuno o saneamento em audiência, para tanto designo audiência 

para o dia 18 de março de 2020, às 14:00 horas/MT.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260341 Nr: 25073-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josélia Medeiros do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cezar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Josélia Medeiros do 

Nascimento em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A, objetivando o recebimento dos valores fixados na sentença de fls. 

74/76.

A requerida efetuou o pagamento da condenação (fls. 91/92), com 

posterior expedição do alvará eletrônico n° 532756-3/2019 (fl. 99).

Instada a manifestar, o exequente permaneceu silente (fl. 103), vindo- os 

autos conclusos.
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É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Intime-se a parte a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A 

para proceder o recolhimento dos emolumentos da distribuição e 

contadoria no valor de R$110,19 , nos termos do Provimento n. 

08/2002/CM.

Preclusas as vias impugnativas, arquive-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240219 Nr: 8081-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON DOS SANTOS DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, 

ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41775/SP, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:15134 OAB/ES

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Edison dos Santos de 

Sá em face de Itaú Seguros S/A, objetivando o recebimento de valores 

arbitrados a título de danos morais e honorários de sucumbência fixados 

na sentença de fls. 71/75.

Instado, o executado efetuou deposito judicial à fl. 122, com posterior 

expedição do alvará eletrônico n.º 514953-3/2019 (fl. 127).

A parte executada pugnou pela extinção pelo pagamento (fl. 132), 

enquanto o exequente se quedou inerte.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Custas e despesas processuais pelos executados nos termos da 

sentença de fls. 71/75.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241035 Nr: 9161-90.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALBERTO LUCCHESI VERTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, luciano sales - OAB:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

584/613, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228178 Nr: 16866-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do autor para manifestar acerca da certidão: Certifico que 

decorreu o prazo e o executado não comprovou nos autos o pagamento 

da divida, bem como não apresentou embargos à execução, apesar de 

citado as folhas 72, bem como requerer o que de direito, noprazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 195855 Nr: 11455-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOCONDO VACCARI CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL CONSTRUTORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, 

WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARIA LOURENÇO 

PRIETO - OAB:OAB/MT:12383, Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 Vistos,

Cuida-se de ação execução de título extrajudicial ajuizada por Giocondo 

Vaccari Carmona em desfavor de SL Construtora LTDA. EPP, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 259/261, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, pugnando por sua homologação.

Em seguida os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Por conseguinte, expeça-se o necessário para adjudicação do veículo M. 

BENZ M Polo Torino GVU placa: JZI0575.

Além disso, oficie-se ao DETRAN encaminhando cópia do auto de 

adjudicação e mandado de entrega, autorizando-se a transferência do 

veículo para o nome do adjudicante, sem prejuízo da vistoria do veículo e 

recolhimento das taxas pertinentes.

Considerando-se que a regularização do nome do requerido perante os 

órgãos de proteção ao crédito é de responsabilidade das partes, deixo de 

proceder à solicitação nesse sentido.

Proceda-se o levantamento das restrições judiciais perante o sistema 

Renajud (fl. 128).

Outrossim, ante a ausência de demais disposição acerca da 

responsabilidade pelas custas processuais, aplico o §2º do artigo 90 do 

Código de Processo Civil, e determino que as eventuais custas 

remanescentes sejam divididas igualmente entre as partes.

Sem prejuízo das deliberações supra, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovem que não possuem condições de 

arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma da lei, em razão do pedido de gratuidade da justiça 

postulado na presente transação, de acordo com artigo 99, §2º do Código 

de Processo Civil.

Procedida à transferência do veículo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos para análise da 

extinção da ação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163837 Nr: 1242-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. HENDGES DA SILVA EPP, ALINE 

CRISTINA HENDGES DA SILVA, FLAVIO FERNANDO ZILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP, JEAN COLIN TALAVERA - OAB:230741/SP, 

RENATA CRISTINA TAVERNARO BRESCIANI - OAB:OAB/SP 316.000, 

VANESSA ALMEIDA LOPES - OAB:OAB/SP 341367
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 164105 Nr: 1732-77.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATUALLIS CONFECÇÕES LTDA, JAIR EURICO DE 

SOUZA, ROSANGELA MARIA EILERT DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 13.597, JOSÉ RODOLFO NOVAES COSTA - OAB:OAB/MT 

7.436, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:MT/21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos,

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Atuallis Confecções Ltda., Jair 

Eurico de Souza e Rosangela Maria Eilert de Souza em desfavor de Banco 

Bradesco S/A, em que houve a prolação da sentença de mérito às fls. 

457/460, confirmada pelo acórdão de fl. 501/503.

Contudo, à fl. 129 as partes postulam pela desistência da ação, sob o 

argumento de que as partes formularam acordo junto aos autos de 

execução nº 9253-10.2013.8.11.0055 – Código nº 164105.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desistente da 

ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil e do 

acordo celebrado.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 214165 Nr: 5371-35.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Debora Xavier dos 

Santos em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, 

visando o recebimento de valores concernente a multa diária por 

descumprimento de decisão judicial (fl. 121).

Instada, a executada realizou o pagamento do crédito perseguido (fls. 

128/129), com posterior expedição de Alvará Eletrônico n ° 561555-0/2019 

(fl. 132).

Posteriormente, os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215504 Nr: 6430-58.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OZIEL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Considerando que a audiência de conciliação, designada a pedido do 

executado, restou frustrada, conforme termo de fls. 100, inviável sua 

intimação pessoal para manifestação quanto a eventual interesse na 

composição amigável com o exequente, motivo pelo qual indefiro o pedido 

de fl.135.

Assim, intime-se o exequente para indicação de bens passíveis de 

penhora ou outras diligências que entender cabível ao prosseguimento da 

execução, fixando o prazo de 15 dias para resposta.

Com a manifestação, renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 198437 Nr: 13579-42.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BRIGEDA VIEIRA DA SILVA, LGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA, PAULO 

GIOVANI DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada 

por L.G.S., representado por sua genitora Ana Brigeda Vieira da Silva, em 

face de Joao Barbosa de Oliveira e Paulo Giovani Domingos, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Inicialmente, visando compatibilizar o andamento do presente feito com os 

princípios que norteiam a nova ordem processual, principalmente quanto a 

importância de se oportunizar as partes os meios para composição do 

conflito, reputo necessária a designação de audiência de conciliação.

Assim, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 25 de 

março de 2020, às 15h30min (MT), devendo os autos serem 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.

Não obtida à composição, iniciar-se-á prazo para que as partes 

especifiquem e justifiquem as provas que eventualmente pretendem 

produzir, bem como indiquem, caso queiram, os pontos controvertidos da 

demanda a serem fixados pelo juízo. Prazo: 15 dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para eventual julgamento antecipado 

ou instrução processual.

Intime-se e se cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 134261 Nr: 4320-62.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA MARIA ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:MT14.054

 Vistos,

Cuida-se de execução de título judicial ajuizada por Cooperativa de Credito 

de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso em 

desfavor de Neiva Maria Zanoni, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Praticados vários atos processuais, as partes celebraram acordo (fls. 

165/167), o qual foi homologado pelo Juízo, com a suspensão dos autos 

(fl. 174).

Contudo, houve o descumprimento dos termos acordados, oportunidade 

em que as partes celebraram novo acordo, pugnando por sua 

homologação (fls. 178/180).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil 

suspenda-se os autos até 20/04/2021, nos moldes do acordo.

Honorários advocatícios como acordado.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para colacionar aos autos Ata 

da Assembleia de alteração da razão social para regularização do polo 

ativo, conforme requerimento de fl. 178, em razão de tal documento não 

ter acompanhado a minuta de acordo.

Apresentado documento remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor 

para retificações necessárias.

Decorrido o prazo, para o cumprimento do acordo, intime-se as partes 

para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos para análise 

da extinção ou prosseguimento da ação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139132 Nr: 9578-53.2011.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUY DE AZEVEDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA 

MELLO, ELIETE SOARES CASARIN, ATILANIO ALBINO DA SILVA, MARCO 

CESAR MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz de Andrade Pozetti 

- OAB:49112, DANILO SERGIO DE ANDRADE TECHI - OAB:11336, OLAIR 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 14.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRINA JULIANA 

CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:OAB/MT 15.331, APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:3881/MT, BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - 

OAB:306589 OAB/SP, FLAVIO VIEIRA DE FARIAS - OAB:57-311, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, LAUREN JULIE LIRIA 

FERNANDES TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ HENRIQUE 

BARBOSA MATIAS - OAB:MT/21936/O, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621, 

OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - OAB:173.448-oab- SP

 Vistos,

Recebo o pedido de renúncia dos poderes concedidos pelo Espólio de 

José Eustáquio de Almeida Melo a patrona Lauren Julie Liria Fernandes 

Teixeira Alves (fl. 1.288), sendo dispensada a comunicação da renúncia 

ao mandante, ante a existência de outros procuradores nos autos (fls. 

1.252/1.253), consoante o §2º do artigo 112 do Código de Processo Civil.

Igualmente, recebo o pedido de renúncia dos poderes concedidos por 

Eliete Soares Casarim ao patrono Luiz Henrique Barbosa Matias (fl. 

1.293/1.296), sendo dispensada a comunicação da renúncia à mandante, 

ante a existência de outra procuradora nos autos (fl. 779), consoante o 

§2º do artigo 112 do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando as justificativas apresentadas às fls. 1.297/1.299, 

notadamente quanto a recente homologação da habilitação do 

inventariante (fl. 1.285), concedo à parte o improrrogável prazo de 30 

(trinta) dias para proceder ao recolhimento dos honorários periciais.

Com a ausência do recolhimento, retorne os autos conclusos para as 

deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139499 Nr: 9970-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA 

AMERICO EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931-SP

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial movido por Banco da 

Amazônia S/A face de Espólio de Vilmar Emerich, Beatriz Marcelino Pires 

Emerick, Hélio Emer e Maria Armelinda Américo Emerichich, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Praticados vários atos processuais, o exequente postulou a suspensão 

do feito para tratativas de acordo e manifestou seu desinteresse nos 

valores bloqueados via sistema Bacenjud (fl. 234), o que foi deferido (fl. 

235).

Em seguida o exequente manifestou a composição extrajudicial entre as 

partes (fl. 237), com a apresentação de minuta de composição 

extrajudicial (fls. 249/253) pugnando pela extinção do feito, pela 

satisfação da obrigação.

Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Expeça-se alvará eletrônico em favor da parte executada para 

levantamento dos valores bloqueados via sistema Bacenjud às fls. 

189/190.

Proceda-se o levantamento das restrições existentes junto aos imóveis 

registrados sob as matrículas n.º 99 e 1847 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Brasnorte/MT.

Oficie-se ao Juízo Deprecado, solicitando a devolução da carta precatória 

outrora expedida (fls. 91), independentemente de cumprimento, 

comunicando-se a composição entre as partes.

Custas remanescentes as expensas dos executados, consoante cláusula 

quarta do acordo.

Considerando a desistência do prazo recursal, arquivem-se com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141037 Nr: 349-35.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DO REGO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de 

Mato Grosso em desfavor de Sidney do Rego Dantas, ambos qualificados 

no encarte processual em epígrafe.

Praticados vários atos processuais, as partes compuseram acordo nos 
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autos em epígrafe durante a realização de mutirão de conciliação, e 

pugnaram por sua homologação (fl. 136/137).

Em seguida os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, considerando-se a existência de parcelas a serem 

adimplidas e com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 24/12/2022.

Honorários advocatícios como acordado e sem custas remanescentes.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção ou prosseguimento da ação.

Cumpra-se. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143613 Nr: 3154-58.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA LUCIA DE ARRUDA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT, 

JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:12.350-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148170 Nr: 8037-48.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA AMERICO 

EMERICH, LUCIANE PIRES EMERICK, BEATRIZ MARCELINO PIRES EMERICK, 

VIVIANE PIRES EMERICK, WILIAN PIRES EMERICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:209931-SP

 Vistos,

Cuida-se de execução de titulo extrajudicial ajuizada por Banco da 

Amazônia S/A em face de Helio Emerich e outros, todos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Contudo, em manifestação de fl. 300/304 as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, na forma dos artigos 924, 

II, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes pelos 

executados.

Outrossim, considerando a quitação da dívida executada informada pelo 

exequente proceda-se expedição de alvará para liberação dos valores 

vinculados aos autos em favor das executadas, conforme dados 

bancários informados em fls. 298/298-vº.

Com o trânsito em julgado e após nada mais sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148608 Nr: 8512-04.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES, LUCIANO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS 

LABORATORIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT

 (...).Por conseguinte, a penhora do dinheiro de créditos existentes 

perante seus parceiros e no caixa da empresa pode ser suficiente para 

satisfazer a obrigação. Nesse sentido:Agravo de Instrumento. Ação de 

execução. Decisão que deferiu penhora sobre 30% do faturamento da 

empresa devedora. Inconformismo. Penhora sobre faturamento. 

Possibilidade. Inteligência do artigo 835, inciso X, do atual CPC. 

Excepcionalidade da medida, por força do artigo 866 do CPC. Requisito 

presente no caso. Não localização nem indicação de quaisquer outros 

bens que garantam a satisfação do débito. Percentual que propicia a 

satisfação do crédito e não inviabiliza a atividade da executada. Respeito 

ao art. 866, § 1º, do CPC. Decisão mantida. Agravo não provido. (TJSP, 

Agravo de Instrumento nº 2080302-26.2016.8.26.0000, Rel. Hélio 

Nogueira, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 30/06/2016)Desse modo, nos 

termos do inciso X do artigo 835 do Código de Processo Civil, expeça-se 

mandado de penhora de 30% dos créditos e faturamento da empresa 

executada perante as empresas informadas em fl. 437 até o montante do 

valor remanescente exequendo (R$ 4.119,08), o qual deverá ser 

depositado em conta judicial vinculada ao presente feito, o que afasta a 

possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.Não sendo localizados 

bens ou valores, oportunize-se nova indicação pelo exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova 

sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, 

nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, 

período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de 

eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo 

dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo exequente, arquive-se o feito, 

nos termos artigo 921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a 

qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o 

prazo da prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso 

(artigo 921, § 4º, do CPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154867 Nr: 3479-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON DE LIMA - 

OAB:60295/PR, RICARDO SATO - OAB:64757/PR, VINICIUS CABRAL - 

OAB:67981/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 intimação do autor para manifestar acerca da certidão: Certifico que 

decorreu o prazo e os executados RSP Agropecuária LTDA e Carlos 

Alberto Elias Junior não comprovaram pagamento da divida, bem como não 

apresentaram Embargos a Execução, apesar de citado as folhas 85 e 442 

v, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155077 Nr: 3689-50.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA AMERICO 

EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783-OAB/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931-SP

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Banco da Amazônia 

S/A em face de Helio Emerich e Maria Armelinda Américo Emerich, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, em manifestação de fls. 157/160 as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, na forma dos artigos 924, 

II, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e eventuais custas 

remanescentes pelos executados, conforme cláusulas quarta e quinta.

Oficie-se ao Juízo Deprecado, solicitando a devolução da carta precatória 

outrora expedida, comunicando-se o acordo homologado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159168 Nr: 7884-78.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, APARECIDO DE 

LIRA RAMOS, GILNEI LUIS RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, 

CLAITON DA SILVA PEREIRA, ROSECLER GOULART PEREIRA, EUGENIO 

SGOBI NETO, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, ADRIANA MARIA 

SILVA CAVICCHIOLI SGOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Intimação dos requeridos para que pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do débito as folhas 358/360, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131410 Nr: 1133-46.2011.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MANOEL ARIOLI SILVA, VIRGINIA 

ROHENKOHL SILVA, ROGÉRIO ARIOLI SILVA, ROSANE BORCHARDT 

SILVA, LOURDES ARIOLI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE KUCHTA - 

OAB:47477/PR, DANIELA GIOVANELLA GIRARDI SOSA - 

OAB:38041/PR, henrique - OAB:, HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA 

- OAB:12867, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, ROGERIO TADEU BORSARI - OAB:6704

 Intimação do autor para manifestar acerca do documento juntado nos 

autos as folhas 346/347 - informação do cartório de registro de imóveis da 

comarca de Araucária PR, onde não foi cumprida a determinação, haja 

vista falta do recolhimento dos emolumentos pertinentes ao cartório de 

registro de imóveis, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172692 Nr: 14339-25.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:OAB/MT 

17.609, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Cuida-se de execução de titulo executivo extrajudicial ajuizada por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de 

Mato Grosso – Sicredi Sudoeste MT em face de Jose Fernandes da Silva, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, em manifestação de fl. 124 as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, na forma dos artigos 924, 

do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas remanescentes 

pelo executado.

Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará dos valores bloqueados em 

favor do exequente, observando-se a conta indicada à fl. 124. Após, nada 

mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174606 Nr: 16509-67.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO HENRIQUE AMARANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO TOGO SHIMOSAKO, ALVIM & ROSA 

LTDA - ME, UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO DE AZEVEDO SILVA - 

OAB:26444/MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, Julierme Romero - 

OAB:6240/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 intimando-se os requeridos para recolherem os valores dos honorarios 

periciais apresentados pelo perito as fls. R$ 6.000,00 (seis mil 

reiais)conforme proposta de honorarios acostado as fls. 450/451 no prazo 

de 10 dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181776 Nr: 23864-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEIKICHI YONEGURA, TOSHIO 

YONEGURA, PAULO HODEKI YONEGURA, JULIO KELZO YONEGURA, 

TEREZA KIOKO YONEGURA, IZABEL NOBUE YONEGURA, YARA HISAI 

SATO, JULIA NAOMI TAKATA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

23864-31.2014.811.0055 - 181776 Usucapião PARTE AUTORA: JOANA 

FERREIRA SILVA PARTE RÉ: ESPOLIO DE SEIKICHI YONEGURA e TOSHIO 

YONEGURA e PAULO HODEKI YONEGURA e JULIO KELZO YONEGURA e 

TEREZA KIOKO YONEGURA e IZABEL NOBUE YONEGURA e YARA HISAI 

SATO e JULIA NAOMI TAKATA

CITANDO: Julio Kelzo Yonegura, brasileiro, agricultor, Identidade n. 

514.490 - PR e CPF 023.782.309-82, natural de Assaí - PR.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/12/2014 VALOR DA CAUSA: R$ 

250.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO e JULIO KELZO YONEGURA, acima 

qualificado, na qualidade de Herdeiro de Seikichi Yonegura, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da petição inicial e EMENDA de fls. 

107, adiante resumidas, para, responder, querendo, a ação, no PRAZO 

LEGAL. RESUMO DA INICIAL: ação de Usucapião Extraordinário, proposta 

por JOANA FERREIRA SILVA, brasileira, viúva, aposentada, RG nº 

271.906, CPF n. 206.294.431-49, residente no Sítio Santo Antonio, Gleba 

Canta Galo, Tangará da Serra/MT em face do Espólio de SEIKICHI 

YONEGURA, CPF n. 005.550.459-00 e os Herdeiros TOSHIO YONEGURA, 

CPF n. 011.405.319-72; PAULO HODEKI YONEGURA, CPF 023.782.489-20; 

JULIO KELZO YONEGURA, Identidade n. 514.490 – PR; TEREZA KIOKO 

YONEGURA, identidade 1477201-PR; IZABEL NOBUE YONEGURA, CPF n. 

071.869.089-34; YARA HISAI SATO e JULIA NAOMI TANAKA, Identidade 

n. 1141333 PR e CPF 780.694.679-91. A autora da ação possui mais de 36 

anos contínuos, sem oposição, um espaço de terra, localizado no Distrito 

de São Joaquim (Gleba Canta Galo), com 5.4913 alqueires, com as 

confrontações: Inicia-se no vértice AU1-M-3632 de coordenadas N 

8.381.329,552m e E 468.020,902m; em comum com terras do sítio Canta 

galo, deste segue confrontado com Sítio Canta galo, não matriculado – 

posse Código INCRA: não cadastrado, em posse de Ocírio Orlando 

Hansen, RG 539.836 SSP/MS, com azimute e distância: 147º43’38” e 

7,04m até o vértice AU1-M-3633, de coordenadas N 8.381.323,598m e E 

468.024,662m; situado em comum com terras do Sítio Canta galo e Sítio 

recanto da saudade; deste segue confrontando com o Sítio Recanto da 

Saudade, não matriculado – posse, Código INCRA: não cadastrado, em 

posse de Aleixo Divino da Silva, RG 1.406.098 SSP/GO, CPF 

283.752.381-04, com os azimutes e distâncias: 239º18’28”e 310,93m até o 

vértice AU1-M-3634, de coordenadas N 8.381.164,894m e E 

467.757,290m; 239º30’42” e 302,93m até o vértice AU1-M-3635, de 

coordenadas N 8.381.011,198m e E 467.496,245m; situado em comum com 

terras do Sítio recanto da Saudade e junto à faixa de domínio da Estrada 

Municipal; deste, segue confrontando com a faixa de domínio da Estrada 

municipal, com os seguintes azimutes e distâncias: 5º33’17’ e 75,83m até o 

vértice AU1-M-3636 de coordenadas N 8.381.086,672m e E 467.503,585m; 

13º31’21” e 165,55m até o Vértice AU1-M-3637, de coordenadas N 

8.381.247,628m e E 467.542,294m; situado junto á faixa de domínio da 

Estrada municipal e em comum com terras do Sítio Canta Galo; deste, 

segue confrontando com o Sítio Canta galo, Não matriculado – Posse, 

Código INCRA: não cadastrado, em posse de Ocírio orlando Hansen, RG 

539.836 SSP/MS, CPF 408.013.221-20, com os seguintes azimutes e 

distâncias: 82º02’49” e 179,82m até o Vértice AU1-M-3638, de 

coordenadas N 8.381.272,198m e E 467.720,430m; 81º44’12’ e 229,80m 

até o Vértice AU1-M-3639, de coordenadas N 8.381.305,225m e E 

467.947.844m; 71º34’59” e 77,00m até o vértice AU1-M-3632, ponto inicial 

da descrição deste perímetro. Cooedenadas representadas no Sistema 

UTM ao meridiano central 57º WGr como datum o SIRGAS 2000. Adquirido 

através de compromisso de compra e venda no valor de CR$11.000,00 

(onze mil cruzeiros) . Aposse da autora iniciou em 9 de agosto de 1977, 

mansa e pacífica. A área objeto da ação é parte de uma Gleba transcrita 

no registro de Imóveis em nome de Seikichi Yonegura, sob Matrícula n. 347 

– Liv. 2-6.127.41Ho RG. Exibe documentos da posse e propriedade e 

impostos pagos. Requer a Citação do réu desconhecido, dos confinantes 

Ocírio orlando Hansen e Aleixo Divino da Silva, intimação das fazendas 

públicas, União, Estado e Município. Provar o alegado por todos os meios 

de provas admitidos. A procedência da ação e que seja reconhecido o 

direito da autora e, após o transito em julgado, expedição e mandado de 

transcrição. Intimação do MP. Concessão da gratuidade. Valor da Causa 

R$250.000,00. DESPACHO: Vistos, Considerando-se o esgotamento das 

diligências para tentativa de localização do requerido Julio Kelzo 

Yonegura, nos termos do §3º do art. 256 do CPC, DEFIRO sua citação por 

edital pelo prazo de 20 (vinte) dias, devendo a parte autora providenciar o 

necessário. Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, 

autorizo a publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de 

Justiça Eletrônico (DJe). Decorridos os prazos de presunção de 

conhecimento da citação e de apresentação da resposta ou pagamento 

sem providência pelas demandadas, fica desde logo nomeado curador 

daquela a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do 

artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para 

apresentação da defesa. Outrossim, conforme informações colhidas pelos 

oficiais de justiça às fls. 259 e 268/v, os requeridos Isabel Nobue 

Yonegura e Paulo Hideki Yonegura são falecidos. Assim, com fulcro no 

princípio da cooperação, oficiem-se às Comarcas de Curitiba/PR, 

solicitando-se informações acerca da existência de inventário em nome da 

de cujus Isabel Nobue Yonegura, e à Comarca de Maringá/PR, 

solicitando-se informações acerca da existência de inventário em nome do 

de cujus Paulo Hideki Yonegura, indicando, em caso positivo, o nome dos 

herdeiros e qualificação do inventariante, notadamente seus endereços 

para instrução do presente feito. Oficiem-se ainda aos Cartórios de 

Registro Civil das Comarcas de Curitiba/PR e Maringá/PR para que enviem 

certidão de óbito dos falecidos. Oficie-se ainda ao posto do INSS local 

para que informe a este Juízo a respeito da relação de dependentes dos 

falecidos Isabel Nobue Yonegura e Paulo Hideki Yonegura, eventualmente 

existentes em seus cadastros. Com as informações, intime-se o 

requerente para regularização do polo passivo. Às providências. Tangará 

da Serra - MT, 27 de janeiro de 2020. Elenice de Lima Soares - Gestora 

Judiciária

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181963 Nr: 24096-43.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARVALHO, MACHADO E TIMM ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, 

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI, ANDERSON MELLO ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA, YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628 A, RAFFAEL BICCA MACHADO - OAB:OAB/RS 44.096, 

Tiago Faganello - OAB:73.540-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, CRISTIANO ROSA DE CARVALHO - OAB:35462/RS, 

EUTICHIANO DAVI NETO - OAB:3801/RS, Kelly Anayana Bortoluzzi - 

OAB:10062/MT, LUCIANO BENETTI TIMM - OAB:170.628 A, RAFAEL 

BICCA MACHADO - OAB:OAB/RS44096, Tiago Faganello - 

OAB:73.540-RS, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Carvalho, Machado e 

Timm Advogados Associados em desfavor de Cofema Comércio de 

Insumos Agrícolas LTDA., bem como cumprimento de sentença movido por 

Cofema Comércio de Insumos Agrícolas LTDA., Anderson Mello Roberto e 

Anayana Bortoluzzi em desfavor de Yara Brasil Fertilizantes S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Após o recebimento dos pedidos de cumprimento de sentença (fl. 2266), 

as partes informaram que compuseram acordo nos autos em epígrafe, em 

razão disso, pugnaram pela sua homologação (fls. 2268/2269).

Em seguida os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 30/05/2021, nos moldes do acordo (item “2.2”)

Honorários advocatícios conforme acordado, eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes, divididas igualmente entre as 

partes, conforme item “7” do acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 
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para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 108289 Nr: 6953-51.2008.811.0055

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI PANUNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523 OAB/MT

 Vistos,

Cuida-se de ação de depósito ajuizada por Banco Itaú S/A em desfavor de 

Geni Panuncio, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Praticados vários atos processuais, o requerente formulou pedido de 

desistência da ação, o qual foi homologado (fl. 201).

Posteriormente, as partes informaram que compuseram acordo nos autos 

em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua homologação e 

desistência da ação (fl. 213).

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Por conseguinte, defiro a expedição de Ofício ao DETRAN-MT para 

levantamento da restrição judicial de fl. 66.

Cada parte arcará com honorários de seus respectivos patronos, 

conforme acordado (fl. 213).

Ressalvado, contudo, as disposições quanto as custas pendentes de 

recolhimento, que são de responsabilidade do requerente, visto que 

desistente da ação, consoante sentença homologatória de fl. 201.

Com o trânsito em julgado, retorne aos autos ao arquivo, com as cautelas 

legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13318 Nr: 2312-98.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA 

NUNES - OAB:3059, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4470-B, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 Vistos,

Considerando a existência de numerário vinculado aos autos (fl. 227) e o 

requerimento de fl. 226, proceda-se a expedição de alvará eletrônico para 

levantamento do saldo remanescente em benefício da parte exequente, 

atentando-se aos dados bancários informados à fl. 230.

Após, nada mais sendo requerido pelas partes, retornem os autos ao 

arquivo, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13322 Nr: 2317-23.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA CONTI LTDA, 

ESPOLIO DE NELSON CONTI, SIDONIA CONTI, SHEILA DAIANE CONTI 

CUNHA, MICHELLI CONTI MASSON, ANA BEATRIZ CONTI

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

SHCAIRA - OAB:20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 (...).Contudo, considerando o pagamento parcial da dívida executada, e o 

expresso interesse dos executados na realização de audiência de 

conciliação, e considerando que dispõe o §3º do artigo 3º do Código de 

Processo Civil que “a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflito deverão ser estimulados por juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial”.No presente caso, não obstante a 

fase em que se encontra a presente execução, reputo que há chances 

concretas das partes transigirem acerca da dívida em aberto e seu 

adimplemento.Desse modo, considerando-se a possibilidade de 

composição, bem como que ao menos uma tentativa de composição não 

deve ser negada as partes, com o fim de promover maior efetividade na 

resolução da presente lide, reputo importante oportunizar aos litigantes 

meios para tratativas de eventual conciliação e de se apreciar o melhor 

meio de resolução da lide, garantido a efetividade da prestação 

jurisdicional o adimplemento da dívida pelo meio menos oneroso e a 

composição amigável entre as partes.Assim, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 25 de março de 2020, às 15h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Havendo acordo partes, 

voltem-me conclusos para homologação.Não havendo conciliação, 

proceda-se a atualização do cálculo de fls. 470/474 e a vinculação dos 

valores já depositados pela parte devedora.Em seguida, intime-se a parte 

executada para complementar os depósitos em 05 (cinco) dias para saldar 

a integralidade da dívida, sob pena de prosseguimento da execução e dos 

demais atos expropriatórios pendentes.Por fim, quanto ao pagamento 

equivocado em outros autos, deve a parte executada postular nos autos 

em que direcionou tal depósito judicial para apreciação quanto o ocorrido e 

análise quanto a possibilidade de vinculação dos valores a este 

feito.Intimem-se as partes.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13363 Nr: 2377-93.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, NELSON MANOEL 

JÚNIOR - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Campo Novo do Parecis MT, para 

citação devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas 

judiciais, bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 111879 Nr: 2129-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. TAKAHASHI & CIA LTDA-ME, IOLANDA TAKAHASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43.621SC

 Vistos,

Considerando a ausência de impugnação quanto ao valor bloqueado à fl. 

148, proceda-se a expedição de alvará para levantamento do valor em 

favor do exequente, atentando-se aos dados bancários de fl. 165 e aos 

poderes outorgados na procuração.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se.

Após, encaminhe-se os autos conclusos para extinção da ação.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 120953 Nr: 143-89.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TRAJANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVALDO INDUSTRIA E COMERCISO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, Marcos Botelho Lucidos - OAB:11667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO 

BRUSAMOLIN - OAB:22916, JAIR ANTONIO WIEBELLING - 

OAB:24151/PR, LUIZ FLÁVIO OLIVEIRA SEABRA - OAB:OAB/PR 65451, 

PEDRO PAULO PAMPLONA - OAB:OAB/PR 4660

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Antônio Trajano da 

Silva, em desfavor de Revaldo Industria e Comercio de Madeiras LTDA., 

objetivando o recebimento dos valores arbitrados à título de honorários 

sucumbenciais fixados na sentença de fls. 170/171.

Contudo, as partes compuseram acordo (fls. 192/192), pugnando por sua 

homologação.

Logo, os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Considerando que a última parcela de pagamento é datada para o dia 

15/01/2020, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao integral 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Posteriormente, encaminhe os autos concluso para análise da extinção ou 

prosseguimento da ação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129382 Nr: 8223-42.2010.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE MARIA MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125804 Nr: 4765-17.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFM, APM, SHIRLEY LUZIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE LUIZ GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Luiz Felipe Matias, 

representado por sua genitora, Shirley Luzia de Souza, em face de Felipe 

Luiz Gonçalves da Silva, todos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Praticados vários atos processuais, as partes compuseram nos autos (fls. 

202/203), com a consequência homologação do acordo (fl. 209).

Em vista do não cumprimento do acordo, a parte autora requereu o 

cumprimento de sentença, o qual foi devidamente recebido em fls. 

233/233-vº.

Contudo, em fls. 260/262 o executado informou o cumprimento do acordo, 

comprovando através da juntada dos documentos de fls. 263/281 o 

adimplemento do débito exequendo. Por conseguinte, pugnou pela 

extinção do feito.

Por sua vez, o exequente manifestou concordância quanto ao 

cumprimento da obrigação pelo executado (fl. 286).

Por fim, o Parquet em fl. 290 apresentou concordância ao petitório das 

partes.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Custas remanescentes as expensas do executado.

Publique-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 315314 Nr: 14976-97.2019.811.0055

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALES AUGUSTO DARTORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA SEEDS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES BEZERRA SILVA NETO - 

OAB:11405/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458 SP

 Vistos,

Cuida-se de ação de produção de provas antecipada ajuizada por Thales 

Augusto Dartora, em desfavor de Syngenta Seeds Brasil LTDA. ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, à fl. 64 a parte requerente postula pela desistência da ação.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desistente da 

ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Em razão da extinção do presente feito, destituo o perito Engenheiro 

Agrônomo Kelvin Shin-Iti Kabeya da realização da perícia designada nos 

autos, devendo o mesmo ser notificado da referida destituição.

Publique-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos e em seguida 

remetam-se à Central de Arrecadação e Arquivamento, com as cautelas 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 323313 Nr: 21300-06.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BARISON ORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYSON RIBEIRO GARCIA - 
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OAB:06909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por COOPERFORTE - Cooperativa de 

Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras 

Públicas Federais LTDA., em desfavor de Fabio Barison Orio, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 79/80, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado, eventuais custas e despesas 

processuais remanescentes à cargo do devedor, nos termos do acordo.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 324584 Nr: 22262-29.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR JOSE DA SILVA, SILVANO RODRIGUES 

PERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de pedido de homologação de acordo celebrado entre Anair Jose 

da Silva e Silvano Rodrigues Perreira ambos devidamente qualificados no 

encarte processual em epígrafe, no qual, perante a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso os interessados entabularam acordo (fls.4/5) para 

por termo ao litígio existente.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, concedo aos autores os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação.

Por oportuno, a solução autocompositiva é medida que deve ser sempre 

prestigiada (CPC, art. 139, inciso V) já que as partes mediante 

concessões recíprocas põem termo à contenda (art. 840, CC).

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Custas pelas partes, contudo suspensas em razão do pedido de 

gratuidade da justiça postulado na ação, concedida supra.

Com o trânsito em julgado da sentença, remetam-se os autos a Central de 

Arrecadação e Arquivamento com as cautelas legais.

Publique-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 314354 Nr: 14187-98.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO LOIOLA DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 26.850, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que a citação do executado retornou infrutífera visto que o 

executado encontrava-se ausente, conforme anotação dos Correios 

presente no AR de fl. 33, nos termos do artigo 249 do Código de Processo 

Civil, proceda-se a citação via Oficial de Justiça do executado no 

endereço indicado à fl. 29, deprecando-se o mandado à respectiva 

Comarca.

Em caso de citação positiva, prossiga-se o feito em seus ulteriores 

termos.

Caso a diligência retorne frustrada, voltem-me conclusos para deliberação 

quanto aos demais pedidos de fl. 38.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331055 Nr: 717-63.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALOMAO JOSE MARCONDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Salomão José Marcondes de 

Lima em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, 

pleiteando o recebimento de valores a título de seguro obrigatório DPVAT.

Na ocasião postulou, ainda, pelo benefício da gratuidade da justiça e a 

inversão do ônus da prova.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/23.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 8 de abril de 2020, às 13h00min 

(MT), devendo os autos serem encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicia, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizado a parte autora a 

manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.

Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte autora, bem como a facilidade da demandada em 

produzir provas, defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso .

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331058 Nr: 723-70.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório movida por 

Francisco Rodrigues dos Santos Neto, em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro Dpvat S/A, visando o recebimento de seguro por 

morte.

Na ocasião postulou, ainda, pelo benefício da gratuidade da justiça e a 

inversão do ônus da prova.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/24.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 1 de abril de 2020, às 15h00min 

(MT), devendo os autos serem encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicia, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizado a parte autora a 

manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.

Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte autora, bem como a facilidade da demandada em 

produzir provas, defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso .

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331059 Nr: 725-40.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE SOUZA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Eduardo de Souza Barros em 

face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, pleiteando 

o recebimento de valores a título de seguro obrigatório DPVAT.

Na ocasião postulou, ainda, pelo benefício da gratuidade da justiça e a 

inversão do ônus da prova.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/25.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 1 de abril de 2020, às 16h00min 

(MT), devendo os autos serem encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicia, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizado a parte autora a 

manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.

Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte autora, bem como a facilidade da demandada em 

produzir provas, defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso .

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331064 Nr: 735-84.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIEN EVANDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Assim, embora não exista a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, tal fato não exclui a necessidade de demonstração da 

pretensão resistida para se valer da tutela jurisdicional.Analisando 

detidamente aos autos, verifica-se a existência do pedido administrativo 

n.º 3190370862 junto a Seguradora Líder, no qual foi requisitada a 

apresentação de documentos, notadamente o boletim de ocorrência, para 

análise da concessão do seguro (fl. 36).Contudo, não consta dos autos 

qualquer comprovação de cumprimento das exigências estabelecidas no 

documento de fl. 36 ou de indeferimento do pedido administrativo.Nesse 

sentido já entendeu o E. Tribunal de Mato Grosso:APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. PRAZO DE 30 DIAS 

PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal 

Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo 

como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que 

caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a 

determinação para dar entrada no pedido administrativo no prazo de 30 

dias, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de pretensão 

resistida e, portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/09/2015, Publicado no DJE 09/09/2015).Desse modo, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, concedo ao requerente o prazo de 

30 (trinta) dias para proceder o envio das informações requisitadas e 

informar nos autos o resultado do protocolo do sinistro com eventual 

indeferimento do pedido administrativo de concessão de seguro DPVAT, 

sob pena de indeferimento da inicial.Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331066 Nr: 739-24.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALBERTO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Assim, embora não exista a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, tal fato não exclui a necessidade de demonstração da 

pretensão resistida para se valer da tutela jurisdicional.Analisando 

detidamente aos autos, verifica-se que do contido na inicial o pedido 
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administrativo junto a Seguradora Líder foi devolvido ante a ausência da 

documentação pertinente para envio e posterior análise da concessão do 

seguro.Contudo, não consta dos autos qualquer comprovação acerca do 

cumprimento das exigências estabelecidas pela seguradora requerida ou 

de indeferimento do pedido administrativo.Nesse sentido já entendeu o E. 

Tribunal de Mato Grosso:APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. 

PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO ADMINISTRATIVO. 

INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A orientação do 

Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio 

requerimento administrativo como condição para o regular exercício do 

direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) Se a 

parte quedou-se inerte ante a determinação para dar entrada no pedido 

administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de extinção da ação, em 

razão da ausência de pretensão resistida e, portanto, de interesse 

processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 

09/09/2015).Desse modo, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, concedo ao requerente o prazo de 30 (trinta) dias para 

proceder o envio das informações requisitadas à seguradora e informar 

nos autos o resultado do protocolo do sinistro com eventual indeferimento 

do pedido administrativo de concessão de seguro DPVAT, sob pena de 

indeferimento da inicial.Após, voltem-me conclusos para deliberação. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331074 Nr: 755-75.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDO ZONIZOKEMAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório movida por Laurindo 

Zonizokemae, em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Dpvat S/A, visando o recebimento de seguro por morte.

Na ocasião postulou, ainda, pelo benefício da gratuidade da justiça e a 

inversão do ônus da prova.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/70.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 1 de abril de 2020, às 15h30min 

(MT), devendo os autos serem encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicia, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizado a parte autora a 

manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.

Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte autora, bem como a facilidade da demandada em 

produzir provas, defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso .

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331078 Nr: 761-82.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS RICARDO VETTORE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Assim, embora não exista a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, tal fato não exclui a necessidade de demonstração da 

pretensão resistida para se valer da tutela jurisdicional.Analisando 

detidamente aos autos, verifica-se a existência do pedido administrativo 

n.º 3190231260 junto a Seguradora Líder, no qual foi requisitada a 

apresentação de documentos, notadamente ato declaratório do 

proprietário do veículo sinistrado, para análise da concessão do seguro 

(fl. 24).Contudo, não consta dos autos qualquer comprovação de 

cumprimento das exigências estabelecidas no documento de fl. 24 ou de 

indeferimento do pedido administrativo.Nesse sentido já entendeu o E. 

Tribunal de Mato Grosso:APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. 

PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO ADMINISTRATIVO. 

INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A orientação do 

Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio 

requerimento administrativo como condição para o regular exercício do 

direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) Se a 

parte quedou-se inerte ante a determinação para dar entrada no pedido 

administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de extinção da ação, em 

razão da ausência de pretensão resistida e, portanto, de interesse 

processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 

09/09/2015).Desse modo, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, concedo ao requerente o prazo de 30 (trinta) dias para 

proceder o envio das informações requisitadas e informar nos autos o 

resultado do protocolo do sinistro com eventual indeferimento do pedido 

administrativo de concessão de seguro DPVAT, sob pena de 

indeferimento da inicial.Após, voltem-me conclusos para deliberação. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331081 Nr: 765-22.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SANTOS DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Ricardo Santos da Rosa em 

face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, pleiteando 

o recebimento de valores a título de seguro obrigatório DPVAT.

Na ocasião postulou, ainda, pelo benefício da gratuidade da justiça e a 

inversão do ônus da prova.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/37.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 8 de abril de 2020, às 13h30min 

(MT), devendo os autos serem encaminhados para o Centro Judiciário de 
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Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicia, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizado a parte autora a 

manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.

Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte autora, bem como a facilidade da demandada em 

produzir provas, defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso .

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331085 Nr: 771-29.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIRTON JOSÉ WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz “determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 (quinze) dias”.

Consoante o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em Juízo 

faz-se necessário legitimidade e interesse.

No caso dos autos, verifica-se que a parte requerente encaminhou o 

pedido administrativo para recebimento do seguro DPVAT, no entanto, não 

houve a apresentação de documentação complementar solicitada, razão 

pela qual o pedido foi cancelado.

Ressai do documento de fl. 27 que a qualquer tempo o requerente pode 

proceder à reabertura do pedido, com a apresentação dos documentos 

faltantes.

Embora não exista a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, tal fato não exclui a necessidade de demonstração da 

pretensão resistida para se valer da tutela jurisdicional.

 Desta forma, deve a parte autora informar nos autos o resultado do 

protocolo do sinistro, com a apresentação da documentação solicitada 

pela seguradora, para fins de evidenciar o interesse processual na 

proposição da presente lide.

Posto isso, concedo a parte requerente o prazo de 30 (trinta) dia para 

suprir a falta apontada, sob pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 307730 Nr: 8941-24.2019.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HUMBERTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença pelo procedimento comum c/c tutela 

cautelar de exibição de documentos ajuizada por Jose Humberto Soares 

em desfavor de Ympactus Comercial LTDA., ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe, objetivo o recebimento do valor de R$ 

49.365,44 (quarenta e nove mil e trezentos e sessenta e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos), referentes à ativação de diversas contas 

Family.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/38.

Determinado a emenda a inicial, ante aos fundamentos postos à fl. 40, 

sendo prontamente atendido pelo requerente em fl. 43/47.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando extratos em nome do requerente (fl. 48).

Apesar de devidamente citada (fl. 60), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 62).

Instado a se manifestar (fl. 63), o requerente requereu a aplicação dos 

efeitos da revelia à requerida bem como pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (fl. 64).

Após os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela parte 

autora junto à empresa requerida.

Considerando a imprescindibilidade das informações requisitadas junto ao 

Juízo da Comarca da Segunda Vara Cível de Rio Branco/AC, aguarde-se a 

resposta.

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, reitere-se ofício, consignando-se 

que se trata de reiteração.

Com as informações, oportunizado manifestação das partes e cumpridos 

todos os atos ordinatórios, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295453 Nr: 21441-59.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO REIS SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que a citação da parte requerida (fl. 76) ocorreu 

posteriormente à realização da audiência de fl. 73, designo nova data de 

audiência de conciliação para o dia 25 de março de 2020, às 14h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295490 Nr: 21467-57.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, Mauricio Montagner - OAB:20670/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Jose Carlos 

da Silva em face de Banco IBI S.A Banco Multiplo objetivando o 

recebimento da condenação em danos morais, honorários de 

sucumbência e astreintes, fixadas na sentença de fls. 30/33, no valor 

atualizado de R$ 9.417,65, conforme indicado às fls. 40/41.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 428).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria: a) a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC; b) inclusão do nome do executado 

perante o cadastro de inadimplentes por meio do sistema conveniado 

SERASAJUD.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284200 Nr: 12426-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MARCELO NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT

 intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca dos 

embargos de declaração apresentados pela parte requerida as fls. 

207/208, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286074 Nr: 13937-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PRUDENCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, JOSÉ CARLOS DI ANIBALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, João Alberto Rodrigues dos Santos Grassano - 

OAB:23852, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Luiz Antonio 

Prudencio de Souza em face de H. M. C. Hospital e Maternidade Clínica da 

Criança LTDA. e José Carlos Di Anniballi, objetivando o recebimento de 

valores fixados na sentença de fl. 68, a qual homologou o acordo 

entabulado entre as partes, no valor atualizado de R$ 72714,14.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 75).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria: a) a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC; b) inclusão do nome do executado 

perante o cadastro de inadimplentes por meio do sistema conveniado 

SERASAJUD.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286589 Nr: 14411-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO TORRES ALVES, MARIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 Vistos,

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Banco do 

Brasil em face de Gilberto Torres Alves e Mário Mendes, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Às fls. 82/83 os executados informaram que efetuaram pagamento do 

débito, juntando comprovante de depósito em fl. 85.

Instado, o exequente manifestou concordância com o valor depositado, 

requerendo, portanto, seu devido levantamento (fl. 93).

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado à fl. 85, 

observando-se os dados bancários fornecidos à fl. 93 e aos poderes 

outorgados na procuração.

Proceda-se o levantamento da penhora de fl. 80.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas e despesas remanescentes pelos executados.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291269 Nr: 17976-42.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Banco Bradesco S/A, em 

desfavor de Pedro Ferreira de Lima Filho, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 108/109, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram por sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes 

dispensadas, nos termos do §3º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, proceda-se o desentranhamento da petição de fls. 110/112 

e proceda a sua juntada aos autos n.º 18904-90.2018.811.0055 – Código 

n.º 292313, certificando-se a ocorrência.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e se cumpra. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291809 Nr: 18462-27.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos,

Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Luciana Reis da 

Silva em desfavor de Unimed Vale do Sepotuba, ambos qualificadas no 

encarte processual em epígrafe.

Após prolação a análise do mérito da demanda (fls. 182/184 e 235/236), 

as partes compuseram acordo nos autos (fls. 237/238), e em razão disso 

pugnaram por sua homologação.

Com retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça (fl. 250) os autos 

vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Honorários advocatícios como acordado (fl. 23, item 3).

Custas e despesas processuais pela requerida nos termos da sentença 

de fls. 182/184.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, e nada mais sendo alegado, 

encaminhe os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

arquivando-se com as cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 330505 Nr: 175-45.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Conforme certificado à fl. 50, a parte autora deixou de recolher as custas 

processuais pertencentes ao Distribuidor/Contador não oficializado.

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para realizar o pagamento das custas referentes aos 

emolumentos da distribuição e contadoria nos termos do Provimento n. 

08/2002/CM, no valor de R$110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) a ser depositada na própria conta do contador, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Além disso, deverá a parte requerente substituir do documento de fl. 37, 

visto que parcialmente ilegível.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 329735 Nr: 26051-36.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARÁ PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA, 

SANDRO VALVERDE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art. 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade.Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos 

à execução, distribuídos por dependência e ins¬truídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231 do Código de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial.Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia: a) a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no 

artigo 782, §3º, do CPC; b) inclusão do nome do executado perante o 

cadastro de inadimplentes por meio do sistema conveniado 

SERASAJUD.Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo 

de eventual responsabilização.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329778 Nr: 26082-56.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERVAL FERREIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

DEVOLUÇÃO DO AR REFERENTE A CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA ROBERVAL FERREIRA CAMPOS PARA A 

AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 18/03/2020, AS 14:30 HORAS, 
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ONDE O CORREIO DEVOLVEU A CORRESPONDENCIA COM A 

INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE6”, devendo informar o endereço atualizado da 

referida requerida para fins de proceder a citação e intimação da mesma 

para a audiência designada para o dia 18/03/2020, as 14:30 horas, 

informando nos autos com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326772 Nr: 23822-06.2019.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONIO CEZAR SILVA DIAS, PAMELA CRISLAINE 

BENACZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHAWANA SILVA RODRIGUES DE CONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN CAMPOS OLIVEIRA - 

OAB:24297-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA COMPARECER NA 5ª VARA 

CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, COM A FINALIDADE DE ASSINAR O 

TERMO DE CAUÇÃO EXPEDIDO. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8021 Nr: 475-42.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI, MARCIO RICARDO INTROVINI 

ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20.647-MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280-MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Luiz Mariano Bridi 

em desfavor de Espólio de Irineu Zanatta, representado pelo inventariante 

Marcio Ricardo Introvini Zanatta, todos qualificados no encarte processual 

em epígrafe.

 Praticados vários atos processuais, as partes e a terceira Guimar Introvini 

compuseram o acordo de fls. 1115/1118.

Em seguida os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Ressalta-se que na transação restou acordado que Guiomar Introvini, 

terceira interessada, será a responsável pelo pagamento do débito, razão 

pela qual reputo desnecessária a anuência do juízo do inventário.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Por conseguinte, proceda-se o levantamento das restrições existentes 

nos autos, notadamente a penhora de crédito de fl. 1.085.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1363 Nr: 169-49.1994.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOS SANTOS, RONALDO SANTOS, 

ESPOLIO DE JOÃO GOBBO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, ROSEMEIRE FABRIN BRAGA - OAB:MT- 4.074, RUY 

FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso 

em face de Celso dos Santos, Ronaldo Santos e Espólio de João Gobbo 

Filho, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Praticados diversos atos processuais, o exequente em conjunto com o 

executado Celso dos Santos, informaram que compuseram acordo nos 

autos em epígrafe, objetivando por fim ao litígio, e em razão disso, 

pugnaram por sua homologação com a suspensão do feito até 

cumprimento integral do ajuste entabulado (fls. 820/822).

Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, considerando-se a existência de parcelas a serem 

adimplidas e com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 28/05/2021.

Cada parte arcará com honorários de seus respectivos patronos, 

conforme acordado e eventuais custas remanescentes as expensas dos 

executados (fl. 822, item “8”).

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção ou prosseguimento da ação.

Cumpra-se. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2087 Nr: 743-04.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA ROSA COMÉRCIO E REPR LTDA, 

FRANCISCO RIVELINO FRANCO, CÍCERO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para promover o prosseguimento do feito, com 

indicação de bens penhoráveis ou requerimento de diligências diversas 

das já realizadas pelo Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2278 Nr: 406-78.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A, Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:17441-A, TERCIO BENDE 

RODRIGUES - OAB:9.460/MT

 (...).No caso dos autos, verifica-se que fora realizada avaliação dos 

imóveis em 14/11/2018, sendo imputado ao imóvel matrícula 4027 o valor 

de R$ 1.024.000,00 (um milhão, vinte e quatro mil reais); já o imóvel 

matrícula 4017 o valor de R$ 1.647.700,00 (um milhão, seiscentos e 

quarenta e sete mil e setecentos reais), sendo o terreno equivalente ao 

valor de R$ 1.440.000,00 e a área de reserva R$ 247.700,00 (fls. 463/464 

e 465/467).Nesse contexto, analisando detidamente a impugnação 

apresentada pelo exequente, verifico que inexiste qualquer fundamento 

suscitado pelo exequente que enseja na determinação de nova avaliação 

dos imóveis visto que a impugnação de fl. 488 além de intempestiva é 

genérica e não aponta quaisquer das hipóteses autorizadoras para a 

determinação de nova avaliação do bem penhorado.Outrossim, de análise 

do laudo de avaliação de fls. 463/472, verifica-se que o oficial de justiça 

descreveu de forma clara e precisa os fundamentos que levaram a sua 
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conclusão e o valor avaliado, não havendo qualquer vício ou erro no 

laudo, sendo certo que o valor avaliado condiz com a realidade do 

mercado e as condições de conservação que se encontram os imóveis 

penhorados.Destarte, rejeito a impugnação a avaliação apresentada pelo 

exequente e indefiro o pedido de nova avaliação, razão pela qual 

homologo neste ato os laudos de avaliação de fls. 463/464 e 465/467.Para 

o prosseguimento da execução intime-se o exequente para que apresente 

memória atualizada do débito, bem como para que indique leiloeiro para a 

realização de hasta publica ou manifeste o interesse na adjudicação do 

imóvel pelo valor da avaliação.Com a resposta, voltem-me conclusos para 

designação do ato.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 329045 Nr: 25555-07.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO AMADEU DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 329045

A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal, uma vez que apresenta a exposição do fato criminoso com todas 

as suas circunstâncias, traz a qualificação do acusado, a classificação 

do crime e o rol de testemunhas.

Não se verifica, por outro lado, quaisquer das hipóteses de rejeição 

prescritas no artigo 395 do referido diploma legal. Prima facie, os fatos 

narrados na peça acusatória constituem crime, ou seja, encontram 

tipicidade aparente, ao menos em tese, no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006, c/c art. 69 do CP e art. 12 da Lei n° 10.826/2003

Inicialmente, no que tange a preliminar alegada pela defesa em relação a 

rejeição da denúncia pela incompetência do Juízo ou a desclassificação 

do crime de tráfico para o de posse de drogas para uso pessoal, será 

melhor analisada no decorrer da instrução processual, pois se confunde 

com o mérito da ação.

Diante do exposto, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas 

no artigo 395 do Código de Processo Penal, uma vez que estão presentes 

as condições da ação, bem como há justa causa para a ação penal, 

RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de Fevereiro de 2020, às 15h00min.

Cite-se o acusado e intime-se seu Defensor, o ilustre representante do 

Ministério Público e as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 123946 Nr: 2950-82.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONILDA PAULINA BECKER, JESSICA 

AMERICO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

vertidos na inicial acusatória para CONDENAR a ré JÉSSICA AMÉRICO 

SILVA nas disposições do crime tipificado no art. 35, da Lei 11.343/06, e 

ABSOLVÊ-LA da prática do delito tipificado pelo art. 33, caput, da Lei 

11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso II do CPP, bem como para 

ABSOLVER a ré IVANILDA PAULINA BECKER da prática dos delitos 

tipificados pelos arts. 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/06, com 

fundamento no art. 386, incisos II e VII do CPP, respectivamente, 

DOSIMETRIADA RÉ JÉSSICA AMÉRICO SILVA.Na terceira fase da 

dosimetria, não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, 

motivo pelo qual encerro a pena definitiva à ré JÉSSICA AMÉRICO SILVA 

em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, 

estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário 

mínimo vigente, à época dos fatos.RECLUSÃO em REGIME 

ABERTO.Preenchidos os requisitos, opero a substituição da pena privativa 

de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da 

Execução Penal...Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências:a) Lance o nome da ré no rol dos culpados.b) 

Expeça-se guia de execução definitiva da condenada. Certificado o 

trânsito em julgado apenas para a acusação, expeça-se guia de execução 

provisória.c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código 

Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão.d) Oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2020Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269223 Nr: 210-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE COSTA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHONE COSTA LUCAS, Cpf: 

01768619123, Rg: 1846254-5, Filiação: Jorge Cardoso Lucas e Edna 

Vicente Lucas, data de nascimento: 22/03/1990, brasileiro(a), natural de 

Tangara da Serra-MT, solteiro(a), lavador de carros. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. DEVERÁ O SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR AO 

RÉU SE DESEJA RECORRER DA MESMA..

Sentença: Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 03/04, e o faço para CONDENAR, como 

por condenado tenho, o réu Jhone Costa Lucas, já qualificado nos autos, 

nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/03.Atenta ao disposto nos 

artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao 

réu.DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE 

MUNIÇÕES A Lei nº 10.826/2003 atribui para o crime capitulado em seu 

artigo 12, a pena de um (01) a três (03) anos de detenção, e multa.A 

culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito. Seus antecedentes não são bons, visto que, 

analisando com acuidade os autos, o réu foi condenado de forma 

definitiva pela prática do crime estampado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, 

a uma pena de cinco (05) anos e cinco (05) meses de reclusão, cujo 

executivo de pena tombado sob o Código Apolo nº 141601, que tramitou 

no Juízo da Primeira Vara Criminal local, cujo fato ocorreu no ano de 2010 

(antes dos fatos desses autos) e o decisum transitou em julgado acerca 

do cumprimento da pena privativa de liberdade no dia 09/10/2018 (após os 

fatos desses autos - a folha de antecedentes anexada às fls.96/98). Não 

há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.Não há 

elementos para descortinar acerca de sua personalidade.Os motivos são 

próprios do crime.As circunstâncias são próprias do tipo penal em 

questão.As consequências são normais à espécie do delito 

mencionado.Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois esta é 

a própria sociedade.Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei 

por bem fixar a PENA-BASE em um (01) ano e dois (02) meses de 

detenção.Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes de pena. 

Por outro lado, constato a incidência da circunstância atenuante da 

confissão espontânea, devidamente insculpida no artigo 65, inciso III, 

alínea “d”, do CP, razão pela qual, atenta a súmula 231 do STJ, que aduz: 

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da 

pena abaixo do mínimo legal”, ATENUO a reprimenda outrora imposta para 

o quantum de um (01) ano de detenção.Na terceira fase da fixação da 

pena, inexistem causa de diminuição ou aumento de pena. Assim, FIXO A 

PENA DEFINITIVA do crime em questão em um (01) ano de DETENÇÃO e 
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quinze (15) dias-multa, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/20 do 

salário mínimo vigente à data do fato (20/10/2017), que deverá ser 

atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da 

Lei Substantiva Penal.A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em 

REGIME ABERTO, tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2º, “c” do 

CP.Impossibilitada fica a substituição da pena privativa de liberdade por 

pena restritiva de direitos, justamente pelos maus antecedentes, ante ao 

que preceitua o artigo 44, inciso III, do Código Penal. Pelos mesmos 

motivos, descabe a aplicação da suspensão condicional da pena, na 

forma do artigo 77, II, também do Código Penal.Considerando que foi 

aplicado o regime aberto de cumprimento de pena, CONCEDO ao mesmo o 

direito de RECORRER EM LIBERDADE.Custas pelo acusado.Com relação à 

arma e munições apreendidas às fls. 21, REMETAM-SE ao Exército 

Brasileiro.Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos 

direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da 

condenação (artigo 15, III, CF).OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, 

comunicando sobre a suspensão ventilada.Também após o trânsito em 

julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação.Decorrido o prazo recursal, 

e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o nome do réu no 

rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).Somente 

após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE guia de 

execução DEFINITIVA.Após o cumprimento de todas as determinações 

constantes da presente sentença, mormente a expedição guia de 

execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa 

técnica.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 

08 de novembro de 2019.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 21 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199229 Nr: 14230-74.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO DA SILVA, Rg: 10902147, 

Filiação: Jorgina Ap. da Silva e Edvaldo Umbelino da Silva, data de 

nascimento: 15/11/1976, brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, 

convivente, tratorista, Telefone (65)9.9910-0609. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. DEVERÁ O SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR AO 

RÉU SE DESEJA RECORRER DA MESMA..

Sentença: Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/05 verso, e o faço para CONDENAR 

como por condenado tenho o réu Marcelo da Silva, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. 

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE CONDUZIR 

VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTEREADA 

EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOLA pena cominada para o delito 

previsto no artigo 306 do CTB é de detenção, de seis (06) meses a três 

(03) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor.A culpabilidade do acusado, ou 

seja, a intensidade de seu dolo foi normal.Seus antecedentes são bons, 

conforme documento em anexo às fls. 102/103 dos autos.Sua conduta 

social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a 

aferição.Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.Os 

motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados 

na dosimetria da pena. As circunstâncias são próprias do delito pelo qual 

o réu responde. As consequências do delito não foram tão graves. O 

comportamento da vítima não deve ser considerado, por ser 

indeterminada.Levando em conta essas circunstâncias judiciais 

parcialmente desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE em seis (06) 

meses de detenção.Na segunda fase de fixação da pena, verifica-se a 

circunstância atenuante da confissão da prática delitiva, todavia, DEIXO de 

reduzir a pena intermediaria, por força da Súmula 231 do STJ.Não há 

agravantes.Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de 

aumento e nem diminuição da pena. Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA 

em seis (06) meses de detenção.Pela mesma fundamentação, 

CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista 

a situação econômica do condenado, ARBITRO em dez (10) dias-multa, 

fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data 

do fato delituoso (17 de julho de 2015), que deverá ser atualizado e 

recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei 

Substantiva Penal.DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A 

PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO 

AUTOMOTORConsiderando a natureza do crime em apreço, CONDENO 

também o réu à pena de SUSPENSÃO ou PROIBIÇÃO de se obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois 

(02) meses, devendo os órgãos competentes serem oficiados.A pena 

deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, uma vez que o réu não 

é reincidente consoante a alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.Por fim, 

verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a 

quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave 

ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as 

circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu 

por uma (01) pena restritiva de direito, consistente em prestação de 

serviços à comunidade durante o período da pena imposta. A entidade a 

ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser determinada pelo 

Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do 

reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito 

imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese 

do § 4º do art. 44 do Código Penal.O réu poderá apelar em liberdade, uma 

vez que não se faz mais presente qualquer dos fundamentos da prisão 

preventiva. Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a cobrança pelo 

prazo de cinco (05) anos, haja vista que está sendo assistida pela 

Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, DETERMINO a 

SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os 

efeitos da condenação (artigo 15, III, CF).OFICIE-SE ao Tribunal Regional 

Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada. Também após o 

trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem 

como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação. Decorrido o 

prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o 

nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal).Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, 

EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA. Após o cumprimento de todas 

as determinações constantes da presente sentença, mormente a 

expedição guia de execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judiciária se já 

fora vinculado o valor pago a título de fiança nos autos de Código Apolo 

319023. Caso não, PROCEDA-SE desta forma.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 08 de novembro de 2019.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 21 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197995 Nr: 13141-16.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEVERSON JOSE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEVERSON JOSE DOS SANTOS SILVA, 

Cpf: 03151277160, Rg: 1797537-9, Filiação: Shirlei Aparecida dos Santos 

e Adão Jose da Silva, data de nascimento: 17/05/1992, brasileiro(a), 

natural de Denise-MT, solteiro(a), Telefone 9908 1098. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. DEVERÁ O SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR AO 

RÉU SE DESEJA RECORRER DA MESMA.

Sentença: Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/05 verso, e o faço para CONDENAR 

como por condenado tenho o réu Jeverson Jose dos Santos Silva, já 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal. 

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTOAO DELITO DE FURTO 

SIMPLESA pena cominada para o delito previsto no artigo 155, caput, do 

Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.A 

culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi 

normal.Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando com 

acuidade os autos, o réu foi condenado de forma definitiva pela prática do 

crime estampado no artigo 155, caput, do CP, no procedimento tombado 

sob o Código Apolo nº 176634, que tramitou no Juízo da Primeira Vara 

Criminal local, cujo decisum transitou em julgado no dia 16/10/17. No 

mesmo sentido, o réu também foi condenado de forma definitiva pela 

prática do crime insculpido no artigo 157, caput, do CP, no procedimento 

tombado sob o Código Apolo n° 152337¸que tramitou no Juízo da Primeira 

Vara Criminal dessa Comarca, cujo decisum transitou em julgado no dia 

17/08/17, sendo que ambos os fatos ocorreram antes do fato objetoda 

presente ação penal, respectivamente em 10/09/2014 e 24/01/2013.Sua 

conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos 

para a aferição.Não há elementos nos autos para aferir sua 

personalidade.Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não 

serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são 

próprias do delito pelo qual o réu responde. As consequências do delito 

não foram graves, haja vista que a empresa onde o réu trabalhava 

ressarciu o valor do objeto furtado à vítima. O comportamento da vítima 

não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do 

réu.Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

desfavoráveis, notadamente os antecedentes, hei por bem fixar a 

PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um terço 

(1/3), atingido o quantum de um (01) ano e quatro (04) meses de reclusão. 

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias 

agravantes, por outro lado, verifico a incidência da circunstância 

atenuante da confissão, devidamente insculpida no artigo 65, III, alínea “d”, 

do CP., razão pela qual, ATENUO a reprimenda outrora imposta, 

aplicando-se a fração de um sexto (1/6), atingindo o quantum em um (01) 

ano, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão.Na terceira fase da fixação 

da pena, inexistem causas de aumentos e diminuição da pena.Portanto, 

TORNO a pena DEFINITIVA um (01) ano, um (01) mês e dez (10) dias de 

reclusão.Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento 

de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do 

condenado, ARBITRO em 14 (quatorze) dias-multa, fixando o dia-multa em 

um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(15/06/2015), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.A pena deverá ser 

cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a alínea “c” do § 2º do 

art. 33 do CP.Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da 

dosimetria das penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena 

por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não 

preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 (inciso III) e 77 (inciso II), 

ambos do CP.O acusado poderá apelar em liberdade, uma vez que não se 

faz presente qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.Custas pelo 

acusado, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de cinco (05) 

anos, pois o acusado é assistido da Defensoria Pública.Após o trânsito em 

julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, 

enquanto durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, CF).OFICIE-SE 

ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de 

Identificação.Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado 

desta decisão, LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal).Somente após o trânsito em julgado 

para ambas as partes, EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA.Após o 

cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 27 de maio de 2019Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 22 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230958 Nr: 19524-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVONALDO ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIVONALDO ALEXANDRE DA SILVA, 

Filiação: Benedita Maria da Silva e Cicero Alexandre da Silva, data de 

nascimento: 06/06/1976, brasileiro(a), natural de Maceio-AL. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. DEVERÁ O SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR AO 

RÉU SE DESEJA RECORRER DA MESMA.

Sentença: Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR, como 

por condenado tenho, o réu Sivonaldo Alexandre da Silva, já qualificado 

nos autos, nas sanções do artigo 155, § 1º do Código Penal. DA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTOAO DELITO DE FURTO NOTURNOA 

pena cominada para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal 

é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.A culpabilidade do 

acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.Seus antecedentes 

não são bons, visto que, analisando detidamente os registros criminais 

acostados às fls. 90/91 verso, constato que o réu foi condenado no 

procedimento tombado sob o Código Apolo nº 17046, que tramitou no Juízo 

da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres, pela 

prática do crime estampado no artigo 155, § 4º, inciso IV do CP, sendo 

que, tal condenação, ensejou a distribuição do executivo de pena tombado 

sob o Código Apolo nº 26093, que tramitou no Juízo da Terceira Vara 

Criminal e Cível da mesma Comarca, cujo trânsito em julgado em razão da 

incidência da prescrição da pretensão executória se deu em 

10/07/2013.Nesta baila, considerando que não houve o decurso do prazo 

de cinco (05) anos entre a data do trânsito em julgado da referida 

sentença extintiva (10/07/2013) até a data do fato em julgamento 

(20/11/2016), entendo que tal condenação pode e deve ser reconhecida 

como maus antecedentes.A conduta social, não pode ser mensurada, 

ante a inexistência de elementos robustos para a aferição.Não há 

elementos nos autos para se aferir sua personalidade. Os motivos são 

próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria 

da pena. As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu 

responde. As consequências do delito não foram graves, haja vista que a 

vítima logrou êxito em recuperar as res furtivas. O comportamento da 

vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do 

réu.Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

desfavoráveis, notadamente os antecedentes, hei por bem fixar a 

PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto 

(1/6), atingido o quantum de UM (01) ano e DOIS (02) meses de reclusão. 

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias 

atenuantes. Por outro lado, constato a incidência da circunstância 

agravante da reincidência (in casu, reincidência específica), devidamente 

insculpida no artigo 61, inciso I, do CP, visto que, analisando detidamente 

os registros criminais acostados às fls. 90/91 verso, constato que o réu 
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foi condenado no feito tombado sob o Código Apolo nº 37762, que tramitou 

no Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres, pela prática do 

crime estampado no artigo 155, § 4º, inciso IV do CP, sendo que, tal 

condenação, ensejou a distribuição do executivo de pena tombado sob o 

Código Apolo nº 44341, que tramitou no Juízo da Terceira Vara Criminal e 

Cível da mesma Comarca, cujo trânsito em julgado em razão da incidência 

da prescrição da pretensão executória se deu em 21/01/2016.Nesta baila, 

considerando que não houve o decurso do prazo de cinco (05) anos entre 

a data do trânsito em julgado da referida sentença extintiva (21/01/2016) 

até a data do fato em julgamento (20/11/2016), entendo que tal 

condenação pode e deve ser reconhecida como reincidência, conforme 

aduz o artigo 64, inciso I do CP, razão pela qual, MAJORO a reprimenda 

anteriormente imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo, por 

consequência, o quantum de UM (01) ano, QUATRO (04) meses e DEZ 

(10) dias de reclusão.Na terceira fase da fixação da pena, inexistem 

causas de diminuição ou aumento da reprimenda.Portanto, TORNO a pena 

DEFINITIVA em UM (01) ano, QUATRO (04) meses e DEZ (10) dias de 

reclusão.Pela mesma fundamentação, CONDENO-O, AINDA, ao pagamento 

de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do 

condenado, ARBITRO em DEZESSEIS (16) dias-multa, fixando o dia-multa 

em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(20/11/2016), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.Considerando o 

reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME 

INICIAL SEMIABERTO, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do 

CP.Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das 

penas, notadamente diante da condenação criminal definitiva reconhecida 

nos antecedentes, bem como, diante da reincidência, incabível se faz, 

igualmente, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão 

condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos 

artigos 44 (incisos II) e 77 (inciso I), ambos do CP.Por outro lado, em que 

pese o reconhecimento da reincidência, considerando o quantum da pena 

aplicada, o regime prisional imposto, bem como, a inexistência dos 

requisitos e fundamentos da custódia preventiva, CONCEDO AO RÉU O 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.No que tange ao pagamento das 

custas do processo, CONDENO-O, na forma da lei, todavia, SUSPENDO a 

exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, pois o acusado é assistido da 

Defensoria Pública.Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO 

dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da 

condenação (artigo 15, III, CF).OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, 

comunicando sobre a suspensão ventilada.Também após o trânsito em 

julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação.Decorrido o prazo recursal, 

e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o nome do réu no 

rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).Somente 

após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE guia de 

execução DEFINITIVA.Após o cumprimento de todas as determinações 

constantes da presente sentença, mormente a expedição guia de 

execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 

09 de janeiro de 2020.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 22 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242484 Nr: 10835-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, 

Cpf: 02179062141, Rg: 19242000, Filiação: Maria Emiliana de Azevedo e 

Jose Oliveira dos Santso, data de nascimento: 27/06/1985, brasileiro(a), 

natural de Porto Esperidião-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 1-D/1-E, e o faço para CONDENAR 

como por condenado tenho o réu Cristiano Oliveira dos Santos, já 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo 12 da Lei nº 

10.826/03.Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo 

a dosar a pena a ser aplicada ao réu.DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME 

DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGOA Lei nº. 10.826/2003 atribui 

para o crime capitulado em seu artigo 12, a pena de um (01) a três (03) 

anos de detenção, e multa.A culpabilidade do acusado, ou seja, a 

intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do delito. Seus 

antecedentes não são ruins, pois, compulsando detidamente os registros 

acostados às fls. 90, em que pese a existência de alguns procedimentos 

em andamento, o réu não possui sentença penal condenatória transitada 

em julgado. Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta 

social.Não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade.Os 

motivos são próprios do crime.As circunstâncias são próprias do tipo 

penal em questão.As consequências são normais à espécie do delito 

mencionado.Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois esta é 

a própria sociedade.Analisando, pois, ao conjunto das circunstâncias 

judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, 

notadamente a ressocialização do implicado, a pena-base deve ser fixada 

no mínimo legal, razão pela qual, FIXO-A, portanto, em um (01) ano de 

reclusão.Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes de pena. 

Por outro lado, vislumbro a incidência da circunstância atenuante da 

confissão espontânea proferida extrajudicialmente, devidamente 

insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, todavia, 

atenta ao que aduz a Súmula 231 do STJ, MANTENHO a reprimenda 

outrora imposta, ou seja, no quantum de um (01) ano de reclusão.Na 

terceira fase da fixação da pena, não vislumbro nenhuma causa de 

diminuição ou aumento de pena. Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA do crime 

em questão em um (01) ANO DE RECLUSÃO e doze (12) dias-multa, sendo 

que FIXO o valor do dia-multa em 1/20 do salário mínimo vigente à data do 

fato (03/03/2017), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no 

prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, pela 

inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la.A pena 

deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em conta o 

que dispõe o art. 33, § 2º, “c” do CP. Por fim, verifica-se que o réu não é 

reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi 

praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a 

culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime 

indicam que a substituição é suficiente, razão porque, de acordo com o 

disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO 

a pena privativa de liberdade, imposta ao réu por uma (01) pena restritiva 

de direito, consistente em prestação pecuniária no importe de dois (02) 

salários mínimos. Considerando que foi aplicado o regime aberto de 

cumprimento de pena, inclusive, com substituição por pena restritiva de 

direitos, CONCEDO ao mesmo o direito de RECORRER EM 

LIBERDADE.CUSTAS pelo acusado, ficando Suspensa a exigibilidade pelo 

quinquênio legal, por estar sendo assistido pela Defensoria Publica.Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos do 

condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, 

CF).OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a 

suspensão ventilada.Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE 

ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária 

Civil local, ao INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de 

Identificação.Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado 

desta decisão, LANCE-SE os nomes dos réus no rol dos culpados (artigo 

5º, inciso LVII, da Constituição Federal).Somente após o trânsito em 

julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE guia de execução 

DEFINITIVA.Após o cumprimento de todas as determinações constantes 

da presente sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defensoria Publica.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 08 de janeiro de 2020.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 27 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269923 Nr: 969-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN VILASBOAS CARVALHO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA BARROS MARQUES 

DE OLIVEIRA - OAB:23087-0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, PARA TOMAR CIÊNCIA ACERCA 

DA REMESSA DAS CARTAS PRECATÓRIAS A COMARCA DE 

CÁCERES/MT , COM A FINALIDADE DE PROCEDER AO INTERROGATÓRIO 

DO RÉU E INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA ANDERSON DE OLIVEIRA 

MARTYN, CARTA PRECATÓRIA ENCAMINHADA A COMARCA DE 

CUIABÁ/MT, COM A FINALIDADE DE PROCEDER A INQUIRIÇÃO DAS 

TESTEMUNHAS : EVERTON CORDEIRO FELIX E DAVI DA SILVA JUNIOR E 

CARTA PRECATÓRIA ENCAMINHADA A COMARCA DE CAMPO 

GRANDE/MS, COM A FINALIDADE DE PROCEDER A OITIVA DA VÍTIMA 

ANTONIO FELIX DA SILVA, DEVENDO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA 

MESMA , NO JUIZO DEPRECADO.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246029 Nr: 13622-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DA SILVA MOURA, RODRIGO ANTONIO 

XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO ANTONIO XAVIER, Cpf: 

74634798115, Rg: 2202185-0, Filiação: Sueli Sandrim e Joel Antonio 

Xavier, data de nascimento: 02/12/1990, brasileiro(a), natural de Tangará 

da Serra-MT, solteiro(a), soldador, Telefone 65 9923 2966. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. DEVERÁ O SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR AO 

RÉU SE DESEJA RECORRER DA MESMA..

Sentença: Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/08, e o faço para CONDENAR, como 

por condenados tenho os réus Rodrigo Antônio Xavier, já qualificado nos 

autos, com incurso no delito previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal 

(Fato 1) e Fábio da Silva Moura, já qualificado nos autos, na sanção do 

artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 (Fato 3).Outrossim, pelos motivos supra 

expostos, CONCEDO ao réu Fábio da Silva Moura o perdão judicial, com 

fulcro no artigo 180, § 5º, primeira parte e artigo 107, inciso IX, ambos do 

CP. Em consequência, com fulcro nos artigos 180, § 5º, primeira parte e 

107, inciso IX, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do réu Fábio da Silva Moura quanto ao crime previsto no artigo 180, § 3º, 

do CP (Fato 2).DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTOAO DELITO DE 

FURTO NOTURNO(Fato 1 – Réu Rodrigo Antônio Xavier)A pena cominada 

para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal é de reclusão, 

de um (01) a quatro (04) anos, e multa.A culpabilidade do acusado, ou 

seja, a intensidade de seu dolo foi normal.Seus antecedentes são bons, 

eis que o réu não ostenta nenhuma sentença condenatória transitada em 

julgado, conforme ficha de antecedentes criminais de fls. 131.Sua conduta 

social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos 

robustos para a aferição.Não há elementos nos autos para se aferir sua 

personalidade. Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não 

serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são 

próprias do delito pelo qual o réu responde. As consequências do delito 

não foram graves, haja vista que a vítima logrou êxito em recuperar as res 

furtivas. O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.Levando em conta essas circunstâncias 

judiciais parcialmente desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no 

mínimo legal, ou seja, no quantum de um (01) ano de reclusão.Na segunda 

fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes. Noutro 

giro, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão 

espontânea extrajudicial, insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do 

CP, razão pela qual, considerando o que aduz a súmula 231, do STJ, 

MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de um (01) 

ano de reclusão.Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de 

diminuição de pena. Todavia, incide a causa de aumento de pena 

estampada no § 1º, do artigo 155, do CP, em razão que o delito narrado na 

exordial, foi praticado durante o repouso noturno (na madrugada de 17 de 

março de 2017).Ademais, no que tange à possibilidade da incidência da 

causa de aumento da terceira fase dosimétrica, o Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA 

CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. VALORAÇÃO 

DESFAVORÁVEL DE MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. REPOUSO NOTURNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO. 1. Havendo mais de uma condenação anterior transitada em 

julgado, é possível sopesar uma delas na primeira etapa da dosimetria, a 

título de maus antecedentes, e a outra, também para fins de exasperação 

da pena-base, como personalidade desajustada ou conduta social 

reprovável. O que não se admite é a utilização de uma mesma condenação 

definitiva anterior para valorar desfavoravelmente mais de uma 

circunstância judicial, sob pena de incorrer-se no inadmissível bis in idem. 

Ressalva pessoal do relator. 2. No crime de furto, pode-se considerar o 

fato de o delito haver sido perpetrado durante o repouso noturno tanto 

como circunstância judicial desfavorável quanto, na terceira fase da 

dosimetria da pena, como majorante (§ 1º do art. 155 do Código Penal). 3. 

Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 

354.371/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018)”Desse modo, MAJORO a 

reprimenda outrora imposta na fração de um terço (1/3), atingindo o 

quantum de um (01) ano e quatro (04) meses de reclusão.Portanto, 

TORNO a pena DEFINITIVA UM (01) ANO E QUATRO (04) MESES DE 

RECLUSÃO.Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao 

pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica 

da condenada, ARBITRO em QUINZE (15) dias-multa, fixando o dia-multa 

em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(17/03/2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.A pena deverá ser 

cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em conta o que dispõe 

o art. 33, § 2º, “c” do CP. Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e 

a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem 

emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os 

antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a 

substituição é suficiente, razão porque, de acordo com o disposto no art. 

44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa 

de liberdade, imposta ao réu por duas (02) penas restritivas de direito, 

consistentes em prestação pecuniária no importe de dois (02) salários 

mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena 

imposta. A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços 

deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a 

necessidade e as aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a 

pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida em pena privativa 

de liberdade na hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal.Considerando 

que foi aplicado o regime aberto de cumprimento de pena, inclusive, com 

substituição por pena pecuniária e restritiva de direitos, CONCEDO ao 

mesmo o direito de RECORRER EM LIBERDADE.DA DOSIMETRIA DA PENA 

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO(Fato 3 – 

Réu Fábio da Silva Moura)A Lei nº 10.826/2003 atribui para o crime 

capitulado em seu artigo 14, caput, a pena de dois (02) anos a quatro (04) 

anos de reclusão, e multa.A culpabilidade do acusado, ou seja, a 

intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do delito. Seus 

antecedentes são bons, conforme se infere da ficha de antecedentes 

criminais de fls. 130. Não há elementos nos autos para se aferir sua 

conduta social.Não há elementos para descortinar acerca de sua 

personalidade.Os motivos são próprios do crime.As circunstâncias são 

próprias do tipo penal em questão.As consequências são normais à 

espécie do delito mencionado.Não há como se aferir o comportamento da 

vítima, pois esta é a própria sociedade.Analisando, pois, ao conjunto 

parcialmente desfavorável das circunstâncias judiciais, entendo que para 

a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do 
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implicado, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, razão pela qual, 

FIXO-A, portanto, em dois (02) anos de reclusão.Na segunda fase, 

inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes de pena, razão pela 

qual, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de 

dois (02) anos de reclusão.Na terceira fase da fixação da pena, não 

vislumbro nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena. Assim, FIXO 

A PENA DEFINITIVA do crime em questão em DOIS (02) ANOS DE 

RECLUSÃO, e 10 (dez) dias-multa, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 

1/30 do salário mínimo vigente à data do fato (24/03/2017), que deverá ser 

atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da 

Lei Substantiva Penal, pela inexistência de outras circunstâncias que 

possam modificá-la.A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME 

ABERTO, tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2º, “c” do CP. Por fim, 

verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a 

quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave 

ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as 

circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu 

por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos e prestação de 

serviços à comunidade durante o período da pena imposta. A entidade a 

ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser determinada pelo 

Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do 

reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito 

imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese 

do § 4º do art. 44 do Código Penal.Considerando que foi aplicado o regime 

aberto de cumprimento de pena, inclusive, com substituição por pena 

pecuniária e restritiva de direitos, CONCEDO ao mesmo o direito de 

RECORRER EM LIBERDADE.Em que pese o pleito da Defesa técnica no 

sentido de isentar os réus do pagamento das custas do processo, 

CONDENO-OS, na forma da lei, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo 

prazo de cinco (05) anos, pois os acusados são assistidos da Defensoria 

Pública.Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos 

direitos políticos dos condenados, enquanto durarem os efeitos da 

condenação (artigo 15, III, CF).OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, 

comunicando sobre a suspensão ventilada.Também após o trânsito em 

julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação.Decorrido o prazo recursal, 

e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o nome do réu no 

rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).Somente 

após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE guia de 

execução DEFINITIVA.Após o cumprimento de todas as determinações 

constantes da presente sentença, mormente a expedição guia de 

execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 

29 de novembro de 2019.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 21 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-96.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE OENNING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000164-96.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ELIZETE 

OENNING ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 06/07/2020 Hora: 15:30 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-81.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE OENNING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000165-81.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ELIZETE 

OENNING ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 06/07/2020 Hora: 15:45 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-98.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

PAULO SERGIO IGNACIO - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 01/07/2020, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-60.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HILARINA ORADIA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 02/07/2020, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-58.2020.8.11.0055

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

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

RONILDO SOARES PECANHA OAB - 972.612.461-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(INTERESSADO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 
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para o dia 23/06/2020, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-36.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HILARINA ORADIA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000168-36.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:HILARINA 

ORADIA GOULART ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELENCRIS GARCIA 

POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 07/07/2020 Hora: 13:45 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TENROLLER & MARTINS SOCIEDADE MEDICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY FERREIRA LIMA OAB - MT0018068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para informar dados bancários nos autos, para 

levantamento de valor.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002863-94.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIOMAR BARBOSA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE AZEVEDO SILVA OAB - MT26444/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NUNES CALDEIRA (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 09 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU BRAZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 29/05/2019, às 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-76.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/07/2019, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-09.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 15/07/2019, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002086-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KPN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RAMALHO PINELLI OAB - PR75252 (ADVOGADO(A))

ANGELICA OLIVEIRA MAZZARO PINELLI OAB - PR62690 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 578 de 1067



Parte(s) Polo Passivo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. A certidão do ID 28254067, informa que decorreu o prazo de 

manifestação do executado acerca do bloqueio realizado do ID 24095007. 

Contudo, não há nos autos qualquer prova da sua intimação. Embora o 

executado tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, havendo 

penhora de bens, é necessário, na fase de cumprimento de sentença, que 

seja o devedor intimado na pessoa do advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, conforme disciplina do art. 854, § 2º, do CPC. Assim, antes 

de deliberar sobre o pedido de levantamento do ID 24487912, intime-se o 

executado para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 915 do CPC - Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata 

de procedimento de cumprimento de sentença. A intimação poderá ocorrer 

por qualquer meio, devendo ser utilizado aquele que for mais célere 

(correspondência, ligação telefônica, mandado, etc.). Saliento desde já 

que deverá a Secretaria observar o disposto no art. 19, § 2º, da Lei nº 

9.099/1995, de modo que, caso o ato de intimação expedido no endereço 

do executado informado nos autos seja infrutífero, deverá certificar o 

decurso do prazo para apresentação de embargos. Em seguida, tornem 

os autos conclusos para deliberações sobre o pedido de levantamento de 

valores. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010613-09.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO PRUDENCIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico em cumprimento ao r. despacho id 10379643, que no id 99443483 

existe um ofício de 12/09/2017, que consta um valor de R$ 25.683,79 

vinculado aos autos. No id 9726571 existe um Bacenjud no valor de R$ 

25.683,79. Nos Depósitos Judiciais (SISCONDJ) existe um valor inicial de 

R$ 27.406,68. Em razão de que o Sistema (Siscondj) não permitiu um 

extrato para verificação desses valores, bem como não consta nos autos 

o comprovante de depósito por parte da Parte Reclamada, INTIMO a Parte 

RECLAMADA para informar, nos autos, no prazo legal, se houve depósito 

de valor, devendo ser juntado aos autos, inclusive, a guia de sua 

efetivação, para que esta Servidora possa dar cumprimento ao despacho 

do id 10379643.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001947-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR GOMES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/04/2019, às 09h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-41.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO ZUCONELLI NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/05/2019, às 09h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-69.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 14/08/2019, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte reclamante para manifestar nos requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000006-41.2020.8.11.0055

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

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO(A))

J. L. F. PINTO & CIA LTDA - ME OAB - 09.616.026/0001-33 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003021-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RG SERVICOS E CONSTRUCAO DE LINHA DE TRANSMISSAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

ADMILSON ROCHA GUIMARAES (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 
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pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON ASSIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/12/2019, às 09h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-29.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/04/2019, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-29.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 27295341), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 24089142). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1] . Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 15 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/04/2019, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 27292950), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 24088536). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 
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CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DO CARMO BEZERRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação redesignada 

para o dia 05/12/2018, às 08h45min.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010503-05.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROCKY LAINE ALVES PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Executada para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010436-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE FONTES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID n.25040902). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf. 

ID nº 24076362), necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex positis, 

diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar 

extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de Janeiro de 2020. LIVRADA 

GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de Janeiro de 2020 ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002798-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIZINANI ANTAO RODRIGUES OAB - PR79330 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 11 de dezembro de 2019. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GARCIA CAMPANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 
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apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 12 de dezembro de 2019. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MACHADO DE OLIVEIRA 04396955111 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LANCELOTTI FAVERO OAB - MT25904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES FREITAS (REQUERIDO)

RICARDO CAMILO (REQUERIDO)

ALUILSON OLIVEIRA ALVES 01495621103 (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando a informação do CPF apenas do reclamado Renato 

de Freitas promovo buscas nas ferramentas em que é possível a 

localização de endereço, quais sejam: BACENJUD e INFOJUD. Em relação 

ao reclamado Ricardo Camillo, impossível o atendimento da providência 

requerida, uma vez que não há informações quanto ao número do seu 

CPF. Com as informações (extrato anexo), intime-se o reclamante para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 

de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003232-88.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA SILVA PARREIRA (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010848-34.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZIMARA RODRIGUES CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Tendo em vista que a 

diligência foi inexitosa, defiro o pedido para inscrição do nome da 

executada no cadastro restritivo de crédito, com fundamento no art. 782, § 

3º, do CPC. Defiro também o pedido para suspensão do processo pelo 

prazo de 90 dias, findo o qual deverá o exequente se manifestar em 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 04 de outubro 

de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA BARBOSA BARROS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/10/2019, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAIDES PINHEIRO DE AVILA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/12/2019, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000206-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/05/2019, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003233-73.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE DE FATIMA MICHAILOFF (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-95.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDONCA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA FAVETTI SASSAKI OAB - MT23855/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003231-06.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE FREITAS (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

VISTOS. Cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação constante 

do título, podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 535 e art. 910 

do Código de Processo Civil de 2015). Certificado o não oferecimento de 

embargos, solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do E. TJMT a realização do cálculo de atualização do débito 

(art. 3º do Provimento nº 11/2017), intimando-se as partes para 

manifestação em 5 dias, com posterior conclusão para homologação. 

Após a homologação do cálculo, será determinada a expedição de ofício 

requisitório de pequeno valor à autoridade, na pessoa de quem o ente 

público foi citado, que deverá realizar o pagamento no prazo de 2 (dois) 

meses, contado da entrega da requisição, na forma do art. 535, § 3º, do 

CPC (CF, art. 100) e observado o disposto no art. 4º do Provimento nº 

11/2017-CM. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará 

da Serra, 22 de outubro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001271-15.2019.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DE OLIVEIRA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 27909115). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 4. Cancela-se a audiência de conciliação designada na 

data de 11/02/2020 às 15h30min no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra-MT. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 21 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 21 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO EVANGELISTA DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA SHOPPING CENTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/12/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-05.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ALMEIDA DE SENE DAS NEVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/11/2019, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL JOSE LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/05/2019, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010522-11.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

miguel angelo kabbad (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADESKA CALMON FREITAS OAB - MT11548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre o 

pedido do ID 28084831. Havendo manifestação, conclusos para 

deliberações. Decorrido o prazo sem manifestação, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor depositado nos autos em favor do executado 

Banco do Brasil, observando os dados bancários informados no ID 

28084831. Após, caso nada mais seja requerido, tornem-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos, 

observando que o valor bloqueado no ID 26081525 deverá ser levantado 

em favor do executado e o valor depositado no ID 26299148 deverá ser 

levantado em favor do exequente. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se 

o postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, 

para levantamento de valores. Com o levantamento, caso nada mais seja 

requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para extinção (art. 

924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 27 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-96.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE OENNING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 06/07/2020 Hora: 15:30 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-81.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE OENNING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 06/07/2020 15:45 H HORAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA REGINA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1000244-31.2018.8.11.0055. REQUERENTE: ADRIANA TRAMUJAS 

FRANCIOSI REQUERIDO: VILMA REGINA DE SOUZA SILVA Vistos. 

Inicialmente compre ressaltar que dado o caráter especialíssimo do rito 

procedimental da Lei nº 9.099/95, descabe o processamento de ação 

monitória perante o Juizado Especial. Tanto é assim, que o art. 51, II, da Lei 

nº 9.099/95, prevê caso de extinção do processo sem julgamento de 

mérito, “quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação.” Frise-se que, conforme mencionado 

alhures, o pedido monitório tem regulamentação processual especial, não 

podendo sequer aguardar a conciliação, para posterior extinção, sendo 

efetivamente descabido seu processamento nesta Justiça especializada, 

uma vez que não se encontra previsto no rol do art. 3º, que prevê as 

causas de sua competência. A jurisprudência prevê a hipótese: 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 

SALÁRIOS MÍNIMOS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL PARA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. Não são admissíveis as 

ações monitórias no Juizado Especial, em razão da natureza especial do 

procedimento. (Conflito de Competência nº 0002341-15.2011.8.01.0000 

(11.618), Câmara Cível do TJAC, Rel. Anastácio Lima de Menezes Filho. j. 

05.12.2011, unânime, DJe 30.12.2011). Entretanto, antes de ser 

determinada a extinção do feito, máxime em razão de não ter ocorrido a 

citação do reclamado, verifico ser possível à emenda da inicial, para 

adaptação do pedido ao procedimento de ação de cobrança. Dessa forma, 

determino seja a autora intimado para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o aditamento da inicial, adaptando-a ao 

procedimento adequado à Lei em comento, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 16 de dezembro de 2019 MARCOS TERENCIO AGOSTINHO 

PIRES Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000051-45.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN VITOR CARVALHO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI BENTO GARCIA GUEDES (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDE FELIX MENDONCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1000227-92.2018.8.11.0055. REQUERENTE: ADRIANA TRAMUJAS 

FRANCIOSI REQUERIDO: GIVANILDE FELIX MENDONCA Vistos. Inicialmente 

compre ressaltar que dado o caráter especialíssimo do rito procedimental 

da Lei nº 9.099/95, descabe o processamento de ação monitória perante o 

Juizado Especial. Tanto é assim, que o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, prevê 

caso de extinção do processo sem julgamento de mérito, “quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação.” Frise-se que, conforme mencionado alhures, o pedido 

monitório tem regulamentação processual especial, não podendo sequer 

aguardar a conciliação, para posterior extinção, sendo efetivamente 

descabido seu processamento nesta Justiça especializada, uma vez que 

não se encontra previsto no rol do art. 3º, que prevê as causas de sua 

competência. A jurisprudência prevê a hipótese: PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL PARA JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. Não são admissíveis as ações monitórias no 

Juizado Especial, em razão da natureza especial do procedimento. 

(Conflito de Competência nº 0002341-15.2011.8.01.0000 (11.618), Câmara 

Cível do TJAC, Rel. Anastácio Lima de Menezes Filho. j. 05.12.2011, 

unânime, DJe 30.12.2011). Entretanto, antes de ser determinada a 

extinção do feito, máxime em razão de não ter ocorrido a citação do 

reclamado, verifico ser possível à emenda da inicial, para adaptação do 

pedido ao procedimento de ação de cobrança. Dessa forma, determino 

seja o autor intimado para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o aditamento da inicial, adaptando-a ao procedimento adequado à 

Lei em comento, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de dezembro de 

2019 MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-83.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE OLIVEIRA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 14 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-06.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LEAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000170-06.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ROSELI LEAO 

BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 07/07/2020 Hora: 14:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-88.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

MANTOFLORES CAMISARIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000171-88.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:DELCARO & CIA 

LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER CALIXTO DA 

SILVA POLO PASSIVO: MANTOFLORES CAMISARIA LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 08/07/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000045-38.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SILVA DOS SANTOS - VESTUARIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANITA ALVES MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 
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pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de setembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ALVES PECANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001861-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PASCHOAL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Intime-se a exequente para que se manifeste sobre a petição de 

Id 28150494. Autorizo desde já o levantamento do valor depositado nos 

autos, se houver requerimento neste sentido. Deverá a Sra. Gestora 

certificar-se se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se 

for o caso, para levantamento de valores. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO KELZY DIAS MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a pesquisa indicou a 

inexistência de veículos registrados em nome da parte executada, 

intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 22 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA MARQUES QUINTANILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 23 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002064-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 
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verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 24 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000267-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLINA MARIA RAMOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e 

§§, da Lei nº 9.099/95). Tendo em vista que a diligência foi infrutífera, 

defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão 

de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A pesquisa 

indicou a inexistência de veículos em nome da parte executada. Assim, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 24 de 

janeiro de 2020 . ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010400-32.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO TETSUJI WATASHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI SADI DOS SANTOS BULOW (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 28 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO POSSAMAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante apresentou embargos de declaração alegando 

omissão e contradição na r. sentença proferida nos autos. Intimado, o 

reclamando apresentou manifestação no ID 23430335. Os autos 

vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos 

embargos de declaração, imprescindível a presença de uma das causas 

descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a 

modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão 

que julga os embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum somente 

poderá ocorrer por intermédio da via processual adequada. Analisando a 

r. decisão fustigada, não é possível se visualizar nenhum dos vícios 

ensejadores dos embargos de declaração, não encontrando, os pedidos, 

em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão 

proferida por este juízo. Tampouco ocorreu erro material. A peça 

contestatória se encontra devidamente juntada no ID 16161938, não 

havendo que se falar em decretação da revelia. Por tudo, verifico ser 

inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da decisão, 

uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. 

Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio de recurso 

poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio descrito no art. 

494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém JULGO IMPROCEDENTES os 

embargos de declaração. Permanece a decisão tal qual foi lançada. 

Outrossim, conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 28 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-41.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELE HELENA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 
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processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). A preliminar de ausência de comprovante de 

endereço em nome da parte autora não merece ser acolhida, uma vez que 

a ré colacionou faturas telefônicas onde consta o endereço nesse 

Município (cf. nº 27725586 e 27725587), sendo a competência desse 

juízo[5], demais disso, a extinção prematura do feito afronta os princípios 

de inafastabilidade da jurisdição e a de acesso à justiça contidos no art. 5º 

da XXXV da CF. Afasto a preliminar de ausência de juntada de extrato 

oficial do SPC ou SERASA, apesar de não se tratar do extrato unificado 

extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de 

identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de 

fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova. Não 

mercê acolhimento a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada 

pelas rés por entender ser legitimo o direito de ação do autor no presente 

caso, não havendo falar em comprovação de pretensão resistida da ré 

como condição para a propositura da demanda. Afirmar o contrário é 

obstar o acesso à Justiça de forma desarrazoada, o que violaria a 

Constituição da República (cf. art. 5º, inc. XXXV) Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superada a preliminar suscitada, inexistindo nulidades 

a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A priori, no caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Narra à parte autora, em síntese, que foi 

negativada por ordem da ré por uma dívida no valor total de R$ 135,43 

(cento e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos) como prova junta 

certidão de restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma 

peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida em questão por 

não ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no 

cadastro de devedores se mostrou indevida e, consequentemente, 

causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo negativa de 

contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, aduziu 

que a parte autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, não 

constituindo qualquer irregularidade do apontamento do débito, alegou 

inexistência de danos morais, pugnou pela improcedência da demanda. 

Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico, de 

modo que colacionou faturas telefônicas, histórico de pagamento de 

faturas, telas sistêmicas e relatórios de chamadas. Método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está à 

origem do débito negativado, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 

de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, in verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO– DADOS PESSOAIS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– INSCRIÇÃO DEVIDA – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CONFIGURADA – PERCENTUAL DE MULTA APLICADO ACIMA DO 

PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há se falar em 

perícia grafotécnica quando houve a juntada de áudio em que o 

consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados pessoais, 

endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a comprovação da 

relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o consumidor adere à 

CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de faturas com alguns 

pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a inscrição ocorreu de 

forma devida, no exercício regular de direito. Havendo provas da 

existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente negada na inicial, 

inclusive para extensão dos benefícios do plano de telefonia para o 

TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado improcedente, 

devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé em razão da 

alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa por litigância 

não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código 

de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido 

por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. 

(N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019). Ante o exposto, reputo no presente caso não assistir razão 

à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada 

com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior 

cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar o autor ao pagamento da 

fatura inadimplida, que perfazem o importe de R$135,43 (cento e trinta e 

cinco reais e quarenta e três centavos), com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir da data do vencimento da fatura. Extingue-se o feito com julgamento 

de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 

de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matrícula 40.669 Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] LEI 9.099/95 Art. 

4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: II 

- do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000709-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº2590033). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e a manifestação pelo 

arquivamento da presente demanda, (cf.ID nº 27201514), necessário é a 

extinção do presente feito. 3. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 23 de Janeiro de 2020. LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula 

nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo 

a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de 

Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-43.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO ROMAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Afasto a preliminar de ausência de juntada de 

extrato oficial do SPC ou SERASA, apesar de não se tratar do extrato 

unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os 

dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Não mercê acolhimento a preliminar de ausência de interesse de 

agir suscitada pelas rés por entender ser legitimo o direito de ação do 

autor no presente caso, não havendo falar em comprovação de pretensão 

resistida da ré como condição para a propositura da demanda. Afirmar o 

contrário é obstar o acesso à Justiça de forma desarrazoada, o que 

violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. XXXV) Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superada a preliminar suscitada, inexistindo nulidades 

a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A priori, no caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Narra à parte autora, em síntese, que foi 

negativada por ordem da ré por uma dívida no valor total de R$ 81,84 

(oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) como prova junta certidão 

de restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a 

parte autora que desconhece a dívida em questão por não ter contratado 

com a ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores se mostrou indevida e, consequentemente, causou-lhe danos 

de ordem moral. Assim, havendo negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, aduziu que a parte autora deixou de 

efetuar o pagamento das faturas, não constituindo qualquer irregularidade 

do apontamento do débito, alegou inexistência de danos morais, requereu 

o pedido contraposto referente às faturas em aberto no valor de R$ 81,84 

(oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), por fim, pugnou pela 

improcedência da demanda. Assim, havendo negativa de contratação 

após o cancelamento, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação em ID n. 27511553 e 

ss.) a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado 

entre as partes (assinatura semelhante à juntada ao petitório inicial, 

sublinhe-se), bem como há juntada de cópia de documentos pessoais, 

históricos de chamadas e telas sistêmicas. Método probatório suficiente 

para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. Ab 

initio, afasto a preliminar suscitada pela ré, considerando ser despicienda 

a produção de prova pericial para o deslinde do caso em epígrafe, 

especialmente porque as assinaturas a serem contrastadas são 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos 

fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da 

revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes 

dos autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, 

Rel. Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e 

existente o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente 

caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, 

demonstrada está à origem do débito negativado, conclui-se que a ré agiu 

em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO– DADOS PESSOAIS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– INSCRIÇÃO DEVIDA – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CONFIGURADA – PERCENTUAL DE MULTA APLICADO ACIMA DO 
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PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há se falar em 

perícia grafotécnica quando houve a juntada de áudio em que o 

consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados pessoais, 

endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a comprovação da 

relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o consumidor adere à 

CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de faturas com alguns 

pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a inscrição ocorreu de 

forma devida, no exercício regular de direito. Havendo provas da 

existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente negada na inicial, 

inclusive para extensão dos benefícios do plano de telefonia para o 

TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado improcedente, 

devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé em razão da 

alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa por litigância 

não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código 

de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido 

por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. 

(N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019). Ante o exposto, reputo no presente caso não assistir razão 

à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada 

com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior 

cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar o autor ao pagamento da 

fatura inadimplida, que perfazem o importe de R$ 81,84 ( oitenta e um reais 

e oitenta e quatro centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data 

do vencimento da fatura. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 

de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matrícula 40.669 Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000871-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON GUDIERY DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte exequente informa que houve a quitação 

integral da dívida, pugna pela extinção da demanda (cf.nº 28295102), 

necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex positis, diante da 

satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o 

processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, 

do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de Janeiro de 2020. LIVRADA 

GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de Janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 20578865). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado 

(cf.ID nº 20468523), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de Janeiro de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de Janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMIR COSSETIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 
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art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 27771760). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 21 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 24 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE ALVES DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

. PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 27771771). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 24 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 24 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001059-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZANIA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 25092028). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado 

(cf.ID nº 24997205 ), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de Janeiro de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de Janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001113-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA PRISCILA PESSOA MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 
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portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 28085631). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 21 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 24 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002686-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN SOARES VIEIRA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 28081272). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 21 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 24 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-80.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Afasto a preliminar de ausência de juntada de 
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extrato oficial do SPC ou SERASA, apesar de não se tratar do extrato 

unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os 

dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Narra à parte autora, em síntese, que foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor total de R$ 227,30 (duzentos e vinte e sete reais e 

trinta centavos) como prova junta certidão de restrição anexa à petição 

inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a 

dívida em questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, em sua 

contestação, aduziu que a parte autora deixou de efetuar o pagamento 

das faturas, não constituindo qualquer irregularidade do apontamento do 

débito, alegou inexistência de danos morais, requereu o pedido 

contraposto para que a parte autora seja condenada ao pagamento 

referente ao débito no valor de R$ 227,30, por fim, pugnou pela 

improcedência da demanda. Assim, havendo negativa de contratação, 

cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as 

partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção 

de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do 

negócio jurídico, de modo que colacionou faturas telefônicas, histórico de 

chamadas, telas sistêmicas. Método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. Nesse 

diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em 

questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela 

ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está à origem do débito 

negativado, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– DADOS 

PESSOAIS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO– INSCRIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – PERCENTUAL DE 

MULTA APLICADO ACIMA DO PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não há se falar em perícia grafotécnica quando houve a juntada 

de áudio em que o consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados 

pessoais, endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a 

comprovação da relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o 

consumidor adere à CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de 

faturas com alguns pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a 

inscrição ocorreu de forma devida, no exercício regular de direito. 

Havendo provas da existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente 

negada na inicial, inclusive para extensão dos benefícios do plano de 

telefonia para o TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente, devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé 

em razão da alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa 

por litigância não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 

81 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao 

patamar permitido por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso 

parcialmente provido. (N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). Ante o exposto, reputo no 

presente caso não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez 

demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. Por fim, ainda, analisando as provas trazidas pelo autor e 

as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé 

daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, opino por 

JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para 

condenar o autor ao pagamento da fatura inadimplida, que perfazem o 

importe de R$ 227,30 (duzentos e vinte e sete reais e trinta centavos) com 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, de forma simples, corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento da fatura. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. 

GAETE Matrícula 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de 

Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 
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devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Afasto a preliminar de ausência de juntada de 

extrato oficial do SPC ou SERASA, apesar de não se tratar do extrato 

unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os 

dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Narra à parte autora, em síntese, que foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor total de R$ 124,02 (cento e vinte e quatro reais e dois 

centavos) como prova junta certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, 

aduziu que a parte autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, não 

constituindo qualquer irregularidade do apontamento do débito, requereu o 

pedido contraposto, alegou inexistência de danos morais, pugnou pela 

improcedência da demanda. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. 

documentos anexos à contestação em ID n. 27535900 e ss.) a realização 

do negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado entre as partes 

devidamente assinado (assinatura semelhante à juntada ao petitório inicial, 

sublinhe-se), bem como há juntada de cópia de documentos pessoais, 

faturas telefônicas, históricos de chamadas e telas sistêmicas. Método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e 

existente o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente 

caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, 

demonstrada está à origem do débito negativado, conclui-se que a ré agiu 

em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO– DADOS PESSOAIS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– INSCRIÇÃO DEVIDA – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CONFIGURADA – PERCENTUAL DE MULTA APLICADO ACIMA DO 

PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há se falar em 

perícia grafotécnica quando houve a juntada de áudio em que o 

consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados pessoais, 

endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a comprovação da 

relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o consumidor adere à 

CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de faturas com alguns 

pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a inscrição ocorreu de 

forma devida, no exercício regular de direito. Havendo provas da 

existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente negada na inicial, 

inclusive para extensão dos benefícios do plano de telefonia para o 

TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado improcedente, 

devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé em razão da 

alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa por litigância 

não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código 

de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido 

por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. 

(N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019). Ante o exposto, reputo no presente caso não assistir razão 

à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada 

com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior 

cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar o autor ao pagamento da 

fatura inadimplida, que perfazem o importe de R$ 124,02 (cento e vinte e 

quatro reais e dois centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data 

do vencimento da fatura. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 

de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matrícula 40.669 Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010627-17.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos 

depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 
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5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe, entendo restar configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

portanto restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Inclusive no que toca a inversão do ônus da prova (art. 6º, 

III do CDC). Noutro diapasão, importante mencionar que a parte ré não se 

não se fez presente à audiência de conciliação realizada na data de 17 de 

Dezembro de 2019, às 15h00m (cf.27536985), em que pese ter sido 

efetivamente citada para tanto (certidão de oficial de Justiça ID 26311609), 

o que demonstra sua inequívoca ciência do teor desta ação. Assim, 

conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto isso, impõe-se a 

decretação de revelia em desfavor da parte ré J. F. Premier. A revelia é 

ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. Por tal razão, no presente caso, 

entendo haver verossimilhança das alegações da parte autora e, portanto, 

reputo verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 344 do 

CPC. De mais a mais, pretende a parte autora rescisão do contrato 

entabulado entre as partes, a consequente devolução dos valores gastos 

no sistema de consórcio desenvolvido e administrado pela ré, uma vez 

que as atividades empresarias desta estão suspensas por determinação 

judicial exarada no bojo da Ação Civil Pública n. 4903-90.2013.811.0018 

em tramite na Comarca de Juara/MT. Além disso, alega ter sofrido danos 

morais decorrentes do engodo pratico pela ré, vez que esta não possuía 

autorização legal para a atividade que praticava. O ilustre magistrado da 

comarca de Juara/MT entendeu, no bojo da ação civil publica supracitada, 

que as atividades exercidas pela ré são ilegais e irregulares (sentença 

publicada no DJE 9317); em que pese inexistir trânsito em julgado da citada 

decisão, restou comprovado se tratar de uma espécie de pirâmide 

financeira (embora atípica), na qual o consumidor poderia entrar em um 

determinado grupo e ser sorteado no mês subsequente, ficando 

exonerado de quaisquer outros pagamentos, caso contrário deveria 

continuar adimplindo as parcelas (que ao fim ultrapassariam, e muito, o 

valor do bem ‘consorciado’), o que indicaria situação aparentemente 

insustentável do ponto de vista financeiro. Ademais, como se extrai da 

sentença citada, aos réus fora dada oportunidade de produzir provas de 

que havia viabilidade econômica e contábil da empresa, mas estes não se 

desincumbiram do ônus da prova em questão. Bem como, em diligências 

realizadas apenas foi encontrado patrimônio ínfimo da empresa e dos 

sócios, o que na visão do ilustre magistrado citado demonstraria a má fé 

dos seus administradores, que buscavam incessantemente alastrar os 

seus negócios, mesmo sem viabilidade econômica para tanto. Outrossim, 

na citada sentença o magistrado consignou existir várias cláusulas 

contratuais abusivas ao consumidor, especialmente as seguintes, que 

aduziam que: a) “O valor dos produtos “vendidos” pela empresa 

ultrapassa muito o valor de mercado, desta forma, as pessoas que não 

eram sorteadas e pagavam todas as prestações desembolsavam valor 

muito superior ao de venda a vista da mercadoria”; b) “Quando o 

consumidor deixava de concluir o contrato, a empresa cobrava despesas 

fiscais e contábeis não especificadas, exigia, ainda, uma taxa 

administrativa de 25% (vinte e cinco por cento), ademais, o consumidor só 

poderia ressarcir seus prejuízos em produtos que a loja tivesse a 

disposição”. Diante de tais premissas, o magistrado citado entendeu que 

“a sociedade agia contrária à boa-fé nas suas relações com os 

consumidores, contratando através de cláusulas abusivas que oneravam 

em demasia os consumidores, demonstrando ainda mais, que se tratava 

de empresa temporária, a qual apenas tinha por finalidade o 

enriquecimento dos seus administradores em detrimento daqueles que 

aderiam à “compra premiada”. Neste ínterim, de acordo com as premissas 

adotadas pelo ilustre magistrado na Ação Civil supracitada (plenamente 

aplicáveis ao presente caso, frise-se), bem como em relação aos 

documentos juntados pelo autor nos autos em epigrafe, somado a revelia 

da parte ré, entendo que o negócio entabulado entre as partes é nulo em 

virtude de seu objeto ilícito. Diante da citada ilicitude do objeto contratual, 

necessária é a declaração de nulidade do negócio jurídico (cf. art. 166, 

inc. II c/c art. 168, p. ú., todos do Código Civil) e, consequentemente, a 

determinação da devolução dos valores despendidos pela parte autora, 

por ser vedado o enriquecimento sem causa no ordenamento jurídico 

pátrio. No que tange ao pedido de compensação por danos morais, 

entendo este ser pertinente no presente caso, isso porque não se trata de 

mero transtorno ou simples aborrecimento à situação exposta nos autos. 

O engodo praticado pela ré vulnerou em demasia o consumidor em 

questão e provocou-lhe forte angústia, lhe impingindo danos a sua 

dignidade enquanto pessoa humana que devem ser reparados. Nesse 

sentido: INDENIZAÇÃO – PIRÂMIDE FINANCEIRA – VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RECURSO 

PROVIDO. A prova dos autos demonstra que o contratado foi induzido em 

erro ao aderir a proposta contratual lançada pela contratante, incidindo em 

evidente vício de consentimento. Diante disso, imperioso é o retorno das 

partes ao estado anterior a contratação, com a rescisão do pacto e 

restituição do valor pago. Razoável reconhecer a angústia do contratado, 

que foi enganado e investiu em vão seus recursos na empresa 

contratante, que posteriormente se mostrou uma farsa. O arbitramento do 

valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo 

com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das 

partes. (Ap 5170/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 

11/06/2015) (grifo nosso). A indenização deve ser fixada em montante 

que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à 

finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima 

e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. Posto isso, considerando-se as circunstâncias do caso, os 

sofrimentos passados pela autora, o caráter pedagógico punitivo, os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que o valor 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais é justo. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contido na inicial, para: a) Declarar a nulidade do contrato 

entabulado entre as partes e determinar a devolução dos valores na forma 

simples, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir da 

data de cada desembolso, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da data de cada desembolso; b) Condenar a ré ao pagamento do 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sobre o qual 

incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, 

por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. 

GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de Janeiro 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-12.2019.8.11.0055
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Advogado(s) Polo Ativo:
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1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 
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microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 25 de Novembro de 2019, às 15h15m (cf. 

ID n.26458056), devidamente intimada (cf. ID n 24438740). Neste contexto, 

conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto isso, impõe-se a 

decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia é ato processual 

que produz vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos 

fatos afirmados pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

julgador. É dizer, a revelia não implica em procedência automática do 

pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré contestado o feito, 

apresentado manifestação ou comparecido em audiência, e havendo 

verossimilhança das alegações da autora, reputo no presente caso 

verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 344 do CPC. Pois 

bem. Afirma a parte autora que é credora do valor de R$ 3.735,00 (três mil 

setecentos e trinta e cinco reais)[5], uma vez que a parte ré adquiriu uma 

carga de tomates, porém, inadimplido a sua obrigação de pagamento. Por 

tal razão, requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da 

presente ação para condenar a parte ré ao pagamento da quantia acima 

citada devidamente corrigida monetariamente e com incidência de juros. 

Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação 

de defesa por parte da ré, somada aos documentos constantes dos 

autos, implica na procedência parcial do pedido, pelo que é a parte autora 

credora da quantia citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob 

pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE 

O PEDIDO contido na inicial para condenar o requerido no pagamento no 

valor de R$ 3.735,00 (três mil setecentos e trinta e cinco reais) que deverá 

ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma 

simples a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC a incidir 

da data citação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de 

Janeiro 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Montante não atualizado e sem incidência de juros legais, 

de acordo com os documentos juntados com a petição inicial.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001150-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GARIBAUTO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA ENGENHARIA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte exequente manifestou que o executado 

realizou a quitação integral do débito, pugnou pelo desbloqueio de penhora 

dos veículos e o arquivamento do feito (cf. ID nº 26795791). Assim, 

havendo comprovação da satisfação da obrigação (cf. ID nº 26795802), 

necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex positis, diante da 

satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o 

processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, 

do Código de Processo Civil. 4.Opino por retirar as restrições dos veículos 

(cf.ID nº22362908 e ID nº 22362910). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. LIVRADA 

GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 PORTARIA N. 10/2020-/DF – de 27 de janeiro de 2020.

EXMO. DR. HUGO JOSÉ FREITAS DA SILVA, MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

 Art. 1º- NOMEAR Cassia Caroline Cerezer Casarotto Faccin Carpenedo, 

para exercer a função de Assessor de Gabinete II – PDA – CNE VIII, no 

Gabinete do Juiz da Quarta Vara, da Comarca de Lucas do Rio Verde, a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Hugo José Freitas da Silva

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 597 de 1067



Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117403 Nr: 8069-78.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DE SOUZA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$557,09 

(Quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$143,69 (Cento 

e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42293 Nr: 2601-75.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE OLIVEIRA CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2601-75.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: FABRICIO DE OLIVEIRA CARNIEL

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Fabricio de Oliveira Carniel, Cpf: 

03490445112, Endereço: Avenida Mato Grosso do Sul, Nº 995, Bairro: 

Alvorada, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(Quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 145,20 

(Cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos). para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 27 de janeiro de 2020.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a) do CAA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115887 Nr: 7186-34.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JOSE CRAICI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:MG/123970

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$557,09 

(Quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$143,69 (Cento 

e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105717 Nr: 1646-05.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIERO CARLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1646-05.2015.811.0045

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: PIERO CARLESSO

PARTE REQUERIDA: EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Embrasystem Tecnologia Em Sistemas, 

Importação e Exportação Ltda, CNPJ: 01029712000104, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Narezzi, Nº 98, Bairro: Distrito Industrial Nova Era, Cidade: 

Indaiatuba-SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 279,30 (Duzentos 

e setenta e nove reais e trinta centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

206,70 (Duzentos e seis reais e setenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas judiciais e R$ 72,60 (Setenta e dois reais e sessenta 

centavos). para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o 

valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, 

que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação 
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e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 27 de janeiro de 2020.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a) do CAA

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108392 Nr: 3048-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DA SILVEIRA TORMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC CONSTRUTORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR 

- OAB:7.044-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3048-24.2015.811.0045

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: OSVALDO DA SILVEIRA TORMES

PARTE REQUERIDA: RC CONSTRUTORA LTDA - ME

INTIMANDO(A, S): Exequente: Osvaldo da Silveira Tormes, Cpf: 

06065864900, Rg: 811.157-0 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Rua das Celoseas, 1479-W, Bairro: Bandeirantes, Cidade: 

Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.223,52 (Hum e 

Duzentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 611,76 (Seiscentos e Onze Reais e Setenta e 

Seis Centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 611,76 

(Seiscentos e Onze Reais e Setenta e Seis Centavos). para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 27 de janeiro de 2020.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a) do CAA

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89789 Nr: 3673-29.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMAR ANTONIO COSMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3673-29.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: ALDEMAR ANTONIO COSMA

INTIMANDO(A, S):Executados(as): Aldemar Antonio Cosma, Cpf: 

05250250904, Rg: 13R/312.197 SSP SC, Endereço: Rod. Br 163, Km 676, 

Setor 13, Lote 43, Bairro: Zona Rural, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(Quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 144,41 

(Cento e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos). para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

Lucas do Rio Verde - MT, 27 de janeiro de 2020.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a) do CAA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100500 Nr: 6321-45.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CESAR RAMOS JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B, MARCOS ROGÉRIO MENDES - OAB:16.057/MT, 

WALTER DJONES RAPUANO - OAB:MT/16.505-B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$557,09 

(Quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$143,69 (Cento 

e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103930 Nr: 750-59.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DA SILVEIRA TORMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC CONSTRUTORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR 

- OAB:7.044-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 750-59.2015.811.0045

ESPÉCIE: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: OSVALDO DA SILVEIRA TORMES

PARTE REQUERIDA: RC CONSTRUTORA LTDA - ME
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INTIMANDO(A, S): Embargante: Osvaldo da Silveira Tormes, Cpf: 

06065864900, Rg: 811.157-0 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Rua das Celoseas, 1479-W, Bairro: Bandeirantes, Cidade: 

Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 411,40 

(Quatrocentos e onze reais e quarenta centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago, sendo R$ 411,40 

(Quatrocentos e onze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas judiciais. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 27 de janeiro de 2020.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a) do CAA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82761 Nr: 2189-13.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$557,09 

(Quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$143,69 (Cento 

e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84800 Nr: 4349-11.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTIM MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13458-A/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$557,09 

(Quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$143,69 (Cento 

e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87598 Nr: 1430-15.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FREITAS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$557,09 

(Quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$143,69 (Cento 

e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121452 Nr: 1310-64.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTHIAN JACKSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:MT 9.973

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$557,09 

(Quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$143,69 (Cento 

e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 
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da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135028 Nr: 589-78.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT, VALQUIR 

APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA PINTO, 

RONILDO MACIEL DOS SANTOS, DANIEL SANTOS NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, Alexandre dos Santos Souza Pinto, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais 

e nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas 

judiciais e R$143,69 (Cento e quarenta e três reais e sessenta e nove 

centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153948 Nr: 2244-51.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEUDES FARIAS AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$557,09 

(Quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$143,69 (Cento 

e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16971 Nr: 2188-72.2005.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO KUKUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, ANDRESSA KUNZLER DUTRA - OAB:24640/0, 

FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, GUILHERME DE 

OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - 

OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - 

OAB:MT/22.903-O, LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2188-72.2005.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: REGINALDO KUKUL

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Reginaldo Kukul, Cpf: 37257609934, 

Rg: 337.13525 SSP PR, Endereço: Rua: Medianeira N°: 692-S ''Casa Azul'', 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 586,95 

(Quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 173,55 

(Cento e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 27 de janeiro de 2020.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a) do CAA

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32041 Nr: 4088-85.2008.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRO VARGAS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4088-85.2008.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: ALZIRO VARGAS PACHECO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Alziro Vargas Pacheco, Cpf: 

32337709915 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Tajubá, Nº 942, 

Bairro: Menino Deus, Cidade: Perobal-PR

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,81 

(Quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 144,41 

(Cento e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos). para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 
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campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 27 de janeiro de 2020.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a) do CAA

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000529-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CRISTINA JULIAO (EXEQUENTE)

L. A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME ULISSES PETERLINI OAB - MT0010600A-N (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas 

as determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte 

executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 

219 do CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC). II. Nos 

termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação da parte 

executada deverá ocorrer: a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o 

trânsito em julgado e o requerimento de cumprimento de sentença (neste 

caso, a intimação será por carta com aviso de recebimento encaminhada à 

pessoa do devedor, no endereço constante nos autos); b) por carta com 

aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese 

do inciso IV; c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 

(empresas públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de 

pequeno porte - são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de 

processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e 

intimações), não tiver procurador constituído nos autos; d) por edital, 

quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido revel na fase de 

conhecimento; III. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º 

e 3º, do CPC). IV. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC). V. 

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC). VI. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá requerer à 

serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 517 do CPC), 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do CPC (a 

requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes). VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000738-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PRIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOFUTURA POSTO DE COLETA LABORATORIAL LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1000738-57.2017.8.11.0045 

AUTOR: DANIEL PRIOR RÉU: BIOFUTURA POSTO DE COLETA 

LABORATORIAL LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de acordo entabulado 

entre as partes às fls.id. 8254436, com o objetivo de por fim à presente 

demanda. Desta forma, tendo as partes e outra interessada apresentado 

ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, é 

devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a fazer parte da presente sentença, 

para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso. A homologação segue a 

fundamentação do art. 487, III, do Código de Processo Civil, para tanto, 

extinguindo o presente processo com resolução de mérito. Nos termos do 

artigo 90, §2º, do Código de Processo Civil, eventuais custas 

remanescentes deverão ser integralizadas na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada parte, ante a ausência de estipulação em 

sentido contrário. Entretanto, isento a parte autora visto que é beneficiária 

da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 28 de julho de 2017. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000966-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que foi redesignada a audiência 

para o dia 30/03/2020 às 14:00h no Cejusc deste Juizo. LUCAS DO RIO 

VERDE, 28 de janeiro de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80633 Nr: 4712-32.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DE SOUZA SANTO ME, MARTA DE 

SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, ANDRESSA KUNZLER DUTRA - OAB:24640/0, 

CATIANE ZAATREH CENTURION - OAB:21975-O, FRANCIELLI 

RODRIGUES PALIANO - OAB:23160/O, GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES 

MOTA - OAB:MT/22.903-O, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, GEISIELI GONÇALVES MERINO - OAB:23.076 

OAB/MT, RUTE DE LAETE SOARES - OAB:6119MT, TATIANE 

APARECIDA DIAS DE SOUZA - OAB:21.724 OAB/MT

 Vistos, etc.

I. Do compulso dos autos, denota-se a prolação de sentença à fl. 130, 

julgando extindo o feito em decorrência do pagamento, desta forma, 

tratando-se de mero ato administrativo e por ser corolário do pagamento, 

procedo com a retirada da restrição imposta via Sistema Renajud à fl. 78, 

de modo que prejudicado os embargos de declaração às fls. 133/135.

II. Dê-se fiel cumprimento a r. sentença à fl. 130.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IV. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88382 Nr: 2261-63.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORTADORA E 

IMPORTADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

5.222

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender por direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 86430 Nr: 225-48.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA KELEN RODRIGUES FERREIRA DE 

CARVALHO BERNAR, MARIA BENEDITA RODRIGUES FERREIRA, LUIZ 

BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO 

– SICREDI OURO VERDE MT em face de RENATA KELEN RODRIGUES 

FERREIRA DE CARVALHO BERNAR, MARIA BENEDITA RODRIGUES 

FERREIRA e LUIZ BRISOLA FERREIRA, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada cumpriu a 

obrigação objeto dos autos, promovendo o pagamento integral da avença, 

requerendo a parte exequente a extinção do processo tendo em vista a 

satisfação da dívida.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento 

no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120125 Nr: 598-74.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID BRAZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.116

 Vistos etc.

 Tendo em vista a Portaria nº 1639 do E. Tribunal de Justiça, devolvo os 

autos para a secretaria até a entrada em exercício da Magistrada titular 

desta unidade jurisdicional e, em seguida, à conclusão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 173329 Nr: 5820-18.2019.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a Portaria nº 1639 do E. Tribunal de Justiça, devolvo os 

autos para a secretaria até a entrada em exercício da Magistrada titular 

desta unidade jurisdicional e, em seguida, à conclusão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 2138 Nr: 192-49.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILTON ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a Portaria nº 1639 do E. Tribunal de Justiça, devolvo os 

autos para a secretaria até a entrada em exercício da Magistrada titular 

desta unidade jurisdicional e, em seguida, à conclusão.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 2976 Nr: 2279-02.2004.811.0045

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM, HM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTILIA MEINERS, GM, IDM, LMBM, RM, EM, FM, 

NCM, FRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:186.845-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista a Portaria nº 1639 do E. Tribunal de Justiça, devolvo os 

autos para a secretaria até a entrada em exercício da Magistrada titular 

desta unidade jurisdicional e, em seguida, à conclusão.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114907 Nr: 6629-47.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ROSA DO NASCIMENTO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI RODRIGUES 

PALIANO - OAB:23.160, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Vistos etc.

 Tendo em vista a Portaria nº 1639 do E. Tribunal de Justiça, devolvo os 

autos para a secretaria até a entrada em exercício da Magistrada titular 

desta unidade jurisdicional e, em seguida, à conclusão.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39858 Nr: 185-37.2011.811.0045
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRSD, EDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMS, FLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislayne Aparecida Narciso 

Claro Bolonhese - OAB:MT/11.202, JULIERME ROMERO - OAB:6240 / 

MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para a parte autora devidamente 

intimada de fls. 2129, se manifestar.

 Processo com intimação ao exequente

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96573 Nr: 3201-91.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA E ARAUJO EVENTOS E CURSOS 

LTDA, CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILLA AFONSO 

DE BRITO, para devolução dos autos nº 3201-91.2014.811.0045, Protocolo 

96573, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000188-57.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDDI COUTINHO OAB - SP217182 (ADVOGADO(A))

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. L. T. E. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIO MAURO NOFFKE OAB - PR35569 (ADVOGADO(A))

GIOVANI WEBBER OAB - PR33138 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA do Oficial 

de Justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Complementação de Diligência. 

VALOR: R$ 3.690,00 (três mil seiscentos e noventa reais) em diligências 

realizadas, conforme certidão do Oficial de Justiça ID 28117168.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000173-88.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - 

INMETRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO DA SILVA OAB - SP184474 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO GRIGIO (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento das custa e da diligência do Oficial de 

Justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000171-21.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA MERHEB GONZAGA OAB - DF45872 (ADVOGADO(A))

FRANCISCO OLIVEIRA THOMPSON FLORES OAB - DF17122 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRAIDES RIBEIRO SOARES (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005204-26.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DOS SANTOS OAB - SP387943 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimo o autor por seu procurador para manifestar sobre a certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05(dias), dando prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000568-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO ADIELI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PAGNONCELLI DE GODOY OAB - PR31143 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMAR BELUSSO (REQUERIDO)

 

Intimo o autor por seu procurador, para manifestar sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005746-44.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIRINEU CARLOS HOFFMANN (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006096-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA ROMANCINI (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA do 

Oficial de Justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 604 de 1067



no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Complementação de Diligência. 

VALOR: 840,00 (oitocentos e quarenta reais), conforme certidão do Oficial 

de Justiça ID 27950298.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002107-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAVO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMER LAMPUGNANI (EXECUTADO)

EBANO LAMPUGNANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002107-23.2016.8.11.0045. Cuida-se de ação de execução 

ajuizada por Bravo Comércio e Representações Ltda contra Ebano 

Lampugnani e Dimer Lampugnani, em que visa a satisfação da divida. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida (evento n.º 3331688). Cumpre 

destacar, também, que conforme se extrai do conteúdo do termo de 

acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam 

receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação da transação civil, visto que em consonância com os 

ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, 

com espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo 

Civil, Determino a Suspensão do andamento do processo [cf.: TJRS, 

Agravo de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. 

Liége Puricelli Pires, j. em 29/05/2012]. Custas judiciais integralizadas 

quando do ajuizamento da petição inicial. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de fevereiro de 2017. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158473 Nr: 4922-39.2018.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZE ALBRECHT FURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:OABMT 8.166-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 Nos termos da petição de fl. 46 e decisão de fl. 49, intimo o AUTOR para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique os estabelecimentos 

educacionais onde os menores se encontram matriculados, com o 

respectivo endereço para cumprimento da decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158473 Nr: 4922-39.2018.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZE ALBRECHT FURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:OABMT 8.166-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 INTIMO a parte AUTORA para que providencie o pagamento da diligência 

do oficial de justiça, PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA REQUERIDA PARA AUDIÊNCIAmediante a expedição de guia 

de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158473 Nr: 4922-39.2018.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZE ALBRECHT FURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:OABMT 8.166-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 INTIMO a parte REQUERIDA para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, mediante a expedição de guia 

de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82302 Nr: 1657-39.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVID EVARISTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENON OZEY CHANDOHA NETO, BASF A/S, 

ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT, 

PAULO EDUARDO M O DE BARCELLOS - OAB:SP 79416, RENATO 

CHAGAS CORREIA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Intimo a parte AUTORA para, caso queira, no prazo de 05 (cinco)dias, 

apresente endereço completo da assistente técnica indicado à fl. 50, 

conforme manifestação de fl. 315, para intimação da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82302 Nr: 1657-39.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVID EVARISTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENON OZEY CHANDOHA NETO, BASF A/S, 

ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT, 

PAULO EDUARDO M O DE BARCELLOS - OAB:SP 79416, RENATO 

CHAGAS CORREIA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Intimação das partes por seus procuradores, para comparecerem na 

perícia agendada para o dia 04/03/2020, a partir das 08:30 horas, no 

Centro Médico Céspedes, situada na Av. Mato Grosso, nº 936/S, Bairro 

Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT.OBS: O atendimento será feito por 

ordem de chegada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111418 Nr: 4621-97.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE ALVES DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 
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OAB:9216/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Dra Luciana de Jesus Ribeiro, para manifestar sobre a petição de 

fls.183, dando prosseguimento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003656-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO FERRARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PIVETTA FERRARIN OAB - MT10023/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINDO TRES (EXECUTADO)

RODRIGO TRES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA GALERA OAB - RS77651 (ADVOGADO(A))

JUNIOR GALERA OAB - RS108838 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo n.º 1003656-34.2017.8.11.0045. Item I – 

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, Determino a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite da 

totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a 

penhora eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo 

sistema BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito 

do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos 

previstos no art. 665 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 

1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], 

devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor do ato 

processual executivo da penhora. Item II – Considerando-se a ausência de 

informações a respeito da existência de valores em dinheiro, passíveis de 

penhora, Determino a realização de consulta, junto ao sistema Renajud, 

com o objetivo de obter informações sobre a existência de veículos em 

nome dos executados e, caso positivo, proceda-se a inclusão de restrição 

judicial na margem do prontuário administrativo do veículo. Expeça-se 

carta precatória de penhora, avaliação e venda judicial do veículo, objeto 

da restrição judicial, descrito no extrato em anexo. Concretizada a 

penhora e a avaliação do bem, proceda-se à intimação das partes 

litigantes sobre o teor dos atos processuais efetivados. Item III – 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de janeiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002481-39.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILDA MATEUS DE ALMEIDA ZANUTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU JACOBSEN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo n.º 1002481-39.2016.8.11.0045. Item I – 

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, Determino a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a 

penhora eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo 

sistema BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito 

do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos 

previstos no art. 665 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 

1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], 

devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor do ato 

processual executivo da penhora. Item II – Considerando-se a ausência de 

informações a respeito da existência de valores em dinheiro, passíveis de 

penhora, Determino a realização de consulta, junto ao Sistema Renajud, 

com o objetivo de obter informações sobre a existência de veículos em 

nome do executado e, caso positivo, proceda-se a inclusão de restrição 

judicial na margem do prontuário administrativo do veículo. Expeça-se 

mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos descritos no 

extrato em anexo. Concretizada a penhora e a avaliação dos bens, 

proceda-se à intimação do devedor acerca do conteúdo dos atos 

processuais efetivados. Item III – Considerando-se a realização infrutífera 

de localização de veículos através do Sistema Renajud, com lastro no teor 

do art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil, proceda-se a inclusão de 

registro desabonador do nome do executado em cadastros de proteção 

ao crédito. Item IV – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de janeiro 

de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001656-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELEY DA SILVA VIEIRA - ME (EXECUTADO)

JOCELEY DA SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001656-95.2016.811.0045. Item I - Efetivamente, a 

realização do parcelamento administrativo é causa de suspensão da 

exigibilidade e de interrupção do curso do prazo prescricional, consoante 

o teor do art. 151, inciso VI, e art. 174, parágrafo único, inciso IV, ambos 

do Código Tributário Nacional. Isso significa dizer, portanto, que não fluiu o 

prazo prescricional da data do início do acordo até o dia do 

inadimplemento, sendo esse o novo marco inicial para a contagem do 

prazo prescricional, na medida em que o fisco não poderia cobrar o 

crédito durante o prazo de suspensão [cf.: STJ, AgInt no AREsp 

826.595/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.05.2017; STJ, 

AgInt no REsp. 1.372.059/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016; 

STJ, AgInt no REsp. 1.590.122/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 

20.09.2016]. Portanto, diante desta perspectiva, partindo da premissa de 

que a parte executada, no âmbito administrativo, realizou acordo de 

parcelamento do débito, na data de 30 de maio de 2012 (evento nº 

19078670), considerando-se que a decisão judicial que determinou a 

citação na execução fiscal foi proferida no dia 08 de agosto de 2016 

(evento nº 1616042), devido à existência de causa de interrupção do 

lapso prescricional [art. 174, parágrafo único, incisos I e IV do Código 

Tributário Nacional], deflui-se que o crédito tributário, na hipótese 

concreta, não restou atingido pela prescrição. Item II - Tomando-se em 

consideração que o devedor não integralizou o pagamento da dívida, com 

lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de 

Processo Civil, Determino a realização de penhora de dinheiro em depósito 

em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade do 

executado, balizada no limite da totalidade do valor da dívida. 

Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação. Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora 

eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema 

BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto 

de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no 

art. 665 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida 

a intimação das partes acerca do teor do ato processual executivo da 

penhora. Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de 

penhora, proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento no processo. Item III - Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 17 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002107-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAVO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMER LAMPUGNANI (EXECUTADO)

EBANO LAMPUGNANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002107-23.2016.8.11.0045. Tomando-se em consideração 

que os devedores não integralizaram o pagamento da dívida, com lastro no 

conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo 

Civil, Determino a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta 

corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade dos executados, 

balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o 

bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, 

parcial ou integral, a penhora eletrônica de valores em dinheiro, o 

documento gerado pelo sistema BacenJud, que demonstra a constrição, 

produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, haja vista que preenche os 

requisitos mínimos previstos no art. 665 do Código de Processo Civil [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 

17/09/2015], devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor 

do ato processual executivo da penhora. Para a hipótese de 

não-localização de bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação 

do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo. Com lastro no teor do art. 782, § 3.º do Código de Processo 

Civil, proceda-se a inclusão de registro desabonador do nome dos 

executados em cadastros de proteção ao crédito. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 17 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003508-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE LOURDES ALEGRE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003508-23.2017.8.11.0045. Item I – Providencie-se a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar o cumprimento de sentença. Item II – Proceda-se à expedição 

de ofício eletrônico ao Instituto Nacional do Seguro Social, através do 

Sistema JusConvenio, com o intuito de requisitar a conversão do 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Proceda-se a intimação da autarquia requerida, fazendo-se a 

advertência que o não-cumprimento da ordem judicial no prazo 

mencionado importará no arbitramento de multa. Item III – Proceda-se à 

intimação da autarquia executada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

querendo, apresente impugnação [art. 535 do Código de Processo Civil]. 

Item IV – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003242-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO BALABAM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA CESÁRIO PEIXOTO (REU)

NORIVALDO ALVES PEIXOTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo n.º 1003242-02.2018.8.11.0045. Há litisconsórcio 

necessário quando, devido à existência de dispositivo legal expresso ou 

em razão da natureza da relação jurídica, o julgamento da lide se 

operacionaliza de maneira uniforme para todas as partes envolvidas [art. 

114 do Código de Processo Civil]. Pois bem. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, principalmente do conteúdo da redação 

da petição inicial, deflui-se que o requerente objetiva, fundamentalmente, 

através do ajuizamento da demanda, compelir os requeridos a 

promoverem a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel 

em seu favor. Acontece que, segundo os informes produzidos no 

processo, não foram observados os vínculos obrigacionais dos contratos, 

em flagrante desrespeito à cadeia de obrigações encetadas nos negócios 

jurídicos, na medida em que os proprietários registrais Norivaldo Alves 

Peixoto e Jussara Cesário Peixoto, ora requeridos, venderam o imóvel 

primeiramente a Jardelino Denardin e Armerindo Denardin, terceiros que 

venderam o imóvel ao requerente e que, porém, não foram chamados a 

integrar a lide, optando o autor em propor a ação somente contra as 

pessoas cujo nome consta do registro imobiliário, com as quais não 

manteve qualquer relação jurídica diretamente. Por via de consequência, 

diante desta perspectiva, conclui-se que, por força de proposição lógica, 

a procedência do pedido e que importe na imposição da obrigação de os 

réus outorgarem o título translativo acarretará, de maneira simultânea, 

consequências no contrato de compra e venda celebrado com Jardelino 

Denardin e Armerindo Denardin. Em se tratando de cumprimento de 

obrigação de fazer (outorgar escritura), o direito subjetivo do autor deve 

ser vertido contra os proprietários registrais e também contra os 

participantes das sucessivas transmissões, visto que pela natureza da 

obrigação de outorga de escritura, o juiz deve decidir a lide de modo 

uniforme a todos os detentores de interesses jurídicos obrigacionais sobre 

a coisa [cf.: TJRS, Apelação Cível nº 70015434079, 18º Câmara Cível, 

Relator: Mario Rocha Lopes Filho, Julgado em: 13-07-2006]. Portanto, 

diante desta moldura, determino a intimação do autor para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova a emenda da petição inicial, procedendo a 

inclusão no polo passivo de Jardelino Denardin e Armerindo Denardindo e 

procedendo a sua citação, sob pena de extinção do processo [artigo 115, 

parágrafo único do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 28 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004085-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DOS SANTOS (REU)

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo n.º 1004085-98.2017.8.11.0045. Determino 

que se realizem buscas nos sistemas InfoJud/Infoseg, Renajud e Siel, 

visando obter informações a respeito do atual endereço do requerido José 

Rodrigues dos Santos. Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação 

do requerido, mediante a expedição de mandado judicial e de carta 

precatória, registrando-se os referenciais de endereço indicados nos 

extratos que seguem em anexo, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 
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matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de novembro 

de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000247-45.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000247-45.2020.8.11.0045. Considerando-se que o valor 

atribuído à execução fiscal não excede ao limite de 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, dado a aplicabilidade 

do princípio da economicidade dos atos da Administração, visto que as 

despesas relacionadas com a cobrança judicial extrapola o valor do 

crédito tributário, com fundamento no teor do art. 1.199 da CNGCGJ/TJMT, 

Determino o arquivamento provisório da ação de execução fiscal. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de janeiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002118-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIS PEGORINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002118-81.2018.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 485, § 7.º do Código de Processo Civil/2015, em sede de juízo de 

retratação, Mantenho a sentença que extinguiu o processo sem o 

julgamento do mérito, haja vista que os fundamentos invocados para 

ancorar/lastrear o veredicto não restaram superados por ulteriores 

modificações no contexto fático estabelecido. Remeta-se o processo para 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de 

exame da matéria. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de janeiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002698-77.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KIRST TRR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MAURICIO GOMES (EXECUTADO)

ALVARO ANDRE GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002698-77.2019.8.11.0045. Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial formulada por Kirst TRR Ltda contra André Maurício Gomes e 

Álvaro André Gomes, em que visa à satisfação da obrigação jurídica, 

representada por instrumento particular de confissão de dívida. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte exequente, devidamente intimada, deixou de promover o 

pagamento das custas judiciais. Por via de consequência, diante desta 

moldura, tomando-se em consideração que a exequente não comprovou o 

recolhimento das custas do processo, considero que a extinção do feito, 

sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, 

com lastro no conteúdo normativo do art. 290 c/c o art. 485, inciso IV, 

ambos do Código de Processo Civil, Julgo Extinto o Processo sem a 

resolução do mérito e, por consequência, Determino o cancelamento da 

distribuição do feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 105325 Nr: 1444-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA DE BARROS, ALEX CESAR DE 

SANTANA, JUVINO SUEL PEREIRA OU FABIO FERNANDES PEREIRA, 

DIOGO JULIANO DANTAS DE LIMA, JEAN MEDEIROS DE SOUZA, 

FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE BETONI - 

OAB:14202/MT, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15980

 ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia, para o fim de:- 

CONDENAR o acusado FABIO PEREIRA DE BARROS, qualificado nos 

autos, na prática do crime descrito no artigo 12, da Lei nº. 10.826/2003;- 

CONDENAR o acusado JEAN MEDEIROS DE SOUZA, qualificado nos 

autos, na prática dos crimes descritos no artigo 14, da Lei nº. 

10.826/2003, e no artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 

69, do Código Penal;- ABSOLVER os acusados FABIO PEREIRA DE 

BARROS, ALEX CESAR DE SANTANA, JEAN MEDEIROS DE SOUZA, 

FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA E JUVINO SUEL PEREIRA, qualificados 

nos autos, da prática dos crimes descritos no artigo 288, parágrafo único, 

do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/1990, com fundamento 

no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. - ABSOLVER o 

acusado DIOGO JULIANO DANTAS DE LIMA, qualificado nos autos, da 

prática dos crimes descritos no artigo 180, “caput”, e no artigo 288, 

parágrafo único, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº. 

8.069/1990, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 174243 Nr: 6322-54.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

A Defesa do acusado, por ocasião da resposta à acusação (fls. 84/89), 

requereu sua absolvição sumária por atipicidade da sua conduta.

Consultado o Ministério Público, este manifestou pelo indeferimento da 

preliminar (fls. 90/93).

 Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que a preliminar em questão se 

confunde com o mérito, de modo que deixo de apreciá-la neste momento 

processual.

Com efeito, não havendo outras preliminares a serem apreciadas, e não 

vislumbrando as hipóteses previstas no artigo 397, do Código de Processo 

Penal (alterado pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e 

de consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07 de fevereiro de 2020, às 14h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as vítimas, as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta 

Comarca e, ao final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

Edital Intimação

 EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO 10 DIAS) - Processo: 

0008161-51.2018.8.11.0045. - Execução da Pena
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 Juiz: Hugo José Freitas da Silva, titular da 4ª Vara Criminal

Polo Ativo(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO MT

Polo Passivo(s): WELLITON JOSE NEPONOCENO - ATUALMENTE EM 

LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada - DADOS 

DA AUDIÊNCIA: ADMONITÓRIA que se realizará no dia 18/02/2020, às 

13:00, no Edifício do Fórum desta Comarca. Despacho/Decisão: "(...) 

Vistos etc., Designo audiência admonitória para o dia 18 de fevereiro de 

2020, às 13h00min. Intimem-se o recuperando, via edilícia, vez que, 

realizada consulta junto aos Sistemas SINESP e SIEL, não foi encontrado 

qualquer informação acerca do atual endereço do mesmo, conforme 

extratos em anexo. Intime-se ainda, o Ministério Público e a Defesa. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais. " E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, IZABELA 

FETP, digitei e conferi. Lucas do Rio Verde, 27/01/2020.

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO 10 DIAS) - Processo: 

2000068-31.2019.8.11.0045 - Execução da Pena

Juiz: Hugo José Freitas da Silva, titular da 4ª Vara Criminal

Polo Ativo(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO MT

Polo Passivo(s): FRANK DE ASSIM LIMA - ATUALMENTE EM LOCAL 

INCERTO E NÃO SABIDO

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada - DADOS 

DA AUDIÊNCIA: ADMONITÓRIA que se realizará no dia 18/02/2020, às 

14:00, no Edifício do Fórum desta Comarca. Despacho/Decisão: "(...). 

Vistos etc., Designo audiência admonitória para o dia 18 de fevereiro de 

2020, às 13h00min. Intimem-se o recuperando, via edilícia, vez que, 

realizada consulta junto aos Sistemas SINESP e SIEL, não foi encontrado 

qualquer informação acerca do atual endereço do mesmo, conforme 

extratos em anexo. Intime-se ainda, o Ministério Público e a Defesa. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais. " E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, IZABELA 

FETP, digitei e conferi. Lucas do Rio Verde, 27/01/2020.

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO 10 DIAS) - Processo:. 

0004081-49.2015.8.11.0045 - Execução da Pena

Juiz: Hugo José Freitas da Silva, titular da 4ª Vara Criminal

Polo Ativo(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO MT

Polo Passivo(s): JULIO CEZAR DA CRUZ COSTA - ATUALMENTE EM 

LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada - DADOS 

DA AUDIÊNCIA: ADMONITÓRIA que se realizará no dia 18/02/2020, às 

14:00, no Edifício do Fórum desta Comarca. Despacho/Decisão: "(...) 

Vistos etc., 1. Designo audiência admonitória para o dia 18 de fevereiro de 

2020, às 14h00min. 2. Intimem-se o recuperando, via edilícia. 3. Intime-se 

ainda, o Ministério Público e a Defesa. 4. Findo, no tocante ao pedido de 

reconhecimento de extinção da pena imposta em relação ao crime de 

ameaça (movimento 9.1), dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação. 5. Às providências e expedientes necessários, observando 

as formalidades legais.." E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, IZABELA FETP, digitei e conferi. Lucas do Rio Verde, 27/01/2020.

 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO 10 DIAS) - Processo: 

2000028-49.2019.8.11.0045 - Execução da Pena

Juiz: Hugo José Freitas da Silva, titular da 4ª Vara Criminal

Polo Ativo(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO MT

Polo Passivo(s): OSNIANA MORAIS (RG: 25845136 SSP/MT) - 

ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada - DADOS 

DA AUDIÊNCIA: ADMONITÓRIA que se realizará no dia 18/02/2020, às 

14:00, no Edifício do Fórum desta Comarca. Despacho/Decisão: "(...) 

Vistos etc., 1. DEFIRO o parecer ministerial constante no movimento 21.1. 

Assim sendo, designo audiência admonitória para o dia 18 de fevereiro de 

2020, às 14h00min. 2. Intimem-se a recuperanda, observando o endereço 

informado pelo Parquet e via edilícia. 3. Intime-se ainda, o Ministério Público 

e a Defesa. 4. Às providências e expedientes necessários, observando 

as formalidades legais." E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, IZABELA FETP, digitei e conferi. Lucas do Rio Verde, 27/01/2020.

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO 10 DIAS) - Processo:. 

0004082-34.2015.8.11.0045 - Execução da Pena

Juiz: Hugo José Freitas da Silva, titular da 4ª Vara Criminal

Polo Ativo(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO MT

Polo Passivo(s): JULIANO SANTOS SILVA (RG: 2294082 SSP/MT e 

CPF/CNPJ: 003.862.262-96) - ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO 

SABIDO

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada - DADOS 

DA AUDIÊNCIA: JUSTIFICAÇÃO que se realizará no dia 18/02/2020, às 

16:00, no Edifício do Fórum desta Comarca. Despacho/Decisão: "(...) 

Vistos etc., Ante o teor da certidão juntada no movimento 5.1, defiro o 

parecer ministerial constante no movimento 8.1, com fundamento no artigo 

118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo audiência de justificação 

para o dia 18 de fevereiro de 2020, às 16h00min, oportunidade em que o 

recuperando poderá apresentar justificativa a eventuais faltas cometidas 

no curso do cumprimento do regime semiaberto, elucidando-se melhor os 

fatos ocorridos no presente feito, podendo ainda, juntar documentos que 

entender pertinente e, arrolar testemunhas que deverão comparecer em 

Juízo independentemente de intimação. Intime-se o recuperando no 

endereço constante nos autos e via edilícia. Dê ciência ao Ministério 

Público e a Defesa. Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais."E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, IZABELA FETP, digitei e conferi. Lucas do Rio Verde, 

27/01/2020.

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO 10 DIAS) - Processo:. 

0001699-25.2011.8.11.0045 - Execução da Pena

Juiz: Hugo José Freitas da Silva, titular da 4ª Vara Criminal

Polo Ativo(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO MT

Polo Passivo(s): EDCARLOS MEDEIROS DE AZEVEDO (RG: 860479 

SSP/MS e CPF/CNPJ: 783.170.451-53) - ATUALMENTE EM LOCAL 

INCERTO E NÃO SABIDO

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada - DADOS 

DA AUDIÊNCIA: JUSTIFICAÇÃO que se realizará no dia 18/02/2020, às 

16:45, no Edifício do Fórum desta Comarca. Despacho/Decisão: "(...) 

Vistos etc., DEFIRO o parecer ministerial constante no movimento 5.1. 

Assim sendo, com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções 

Penais, designo audiência de justificação para o dia 18 de fevereiro de 

2020, às 16h45min, oportunidade em que o recuperando poderá 

apresentar justificativa a eventuais faltas cometidas no curso do 

cumprimento das penas restritivas de direito, elucidando-se melhor os 

fatos ocorridos no presente feito, podendo ainda, juntar documentos que 

entender pertinente e, arrolar testemunhas que deverão comparecer em 

Juízo independentemente de intimação. Intime-se o recuperando 

pessoalmente e via edilícia.

Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais" E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, IZABELA FETP, digitei e conferi. 

Lucas do Rio Verde, 27/01/2020.

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO 10 DIAS) - Processo: 

0001835-90.2009.8.11.0045 - Execução da Pena

Juiz: Hugo José Freitas da Silva, titular da 4ª Vara Criminal

Polo Ativo(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO MT

Polo Passivo(s): LUIS DA SILVA MACIEL - ATUALMENTE EM LOCAL 

INCERTO E NÃO SABIDO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 609 de 1067



FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada - DADOS 

DA AUDIÊNCIA: JUSTIFICAÇÃO que se realizará no dia 18/02/2020, às 

17:00, no Edifício do Fórum desta Comarca. Despacho/Decisão: "(...) 

Vistos etc., Defiro o parecer ministerial constante no movimento 8.1. Assim 

sendo, com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, 

designo audiência de justificação para o dia 18 de fevereiro de 2020, às 

17h00min, oportunidade em que o recuperando poderá apresentar 

justificativa a eventuais faltas cometidas no curso cumprimento do regime 

semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente feito, 

podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação. Intime-se o recuperando no endereço constante nos autos e via 

edilícia. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa. Findo, consigno que, 

realizada consulta junto aos Sistemas SINESP e SIEL, não foi encontrado 

qualquer informação acerca do atual endereço do recuperando, conforme 

extratos em anexo. Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais." E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, IZABELA FETP, digitei e conferi. Lucas do Rio Verde, 

27/01/2020.

 

 

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005479-72.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA CONCEICAO OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 10/03/2020 Hora: 15H25 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 10/03/20 15:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002491-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERONILSON NUNES ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

ANAI LIMA SALES OAB - MT18362/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data:14/08/2019 Hora: 17H17 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002491-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERONILSON NUNES ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

ANAI LIMA SALES OAB - MT18362/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002491-78.2019.8.11.0045. INTERESSADO: VERONILSON NUNES 

ALMEIDA REQUERIDO: MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME 

Vistos. Diante do efeito infringente almejado pelos Embargos de 

Declaração, intime-se a parte embargada, para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste nos autos, sob pena de preclusão. Após, renove-se a 

conclusão (para Embargos de Declaração). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004559-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LINHARES SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004559-98.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO BATISTA LINHARES 

SILVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Diante do efeito 

infringente almejado pelos Embargos de Declaração, intime-se a parte 

promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste nos autos, sob pena 

de preclusão. Após, renove-se a conclusão (para Embargos de 

Declaração). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde 

– MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000372-13.2020.8.11.0045

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

FABIO VILAS BOAS OAB - 039.132.531-06 (REPRESENTANTE)

FABIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVARES OAB - MT26203/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 11/03/2020, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004620-56.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL SILVA PAURA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 29/11/2019 Hora: 15H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 29/11/19 15:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1004559-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LINHARES SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Diante do efeito infringente almejado pelos Embargos de Declaração, 

INTIMO a parte reclamada/embargada para, no prazo de 5 dias, manifestar 

nos autos, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006360-49.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE BARBOSA DE OLIVEIRA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE BARBOSA DE OLIVEIRA LIRA OAB - PR67437 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1006360-49.2019.8.11.0045. REQUERENTE: CAROLINE BARBOSA DE 

OLIVEIRA LIRA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc., Trata-se de 

Pedido de Reconsideração formulado pela Requerente, onde junta aos 

autos laudo médico, atestando estar acometida de “Artrite Psoriasica” e a 

necessidade da utilização do medicamento “Simponi IV” no tratamento da 

sua patologia, além de prontuários médicos e relatório de faturas e, ao 

final, reafirma a necessidade de concessão da tutela de urgência. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Na espécie, verifico que a tutela de urgência merece 

deferimento, considerando a juntada dos novos documentos. A 

Requerente, com o “Pedido de Reconsideração”, acostou aos autos Laudo 

Médico, datado de 14/01/2020, subscrito pelo Dr. Vander Fernandes – 

Reumatologista (CRM/MT 2996), no qual atesta que ela encontra-se 

acometida de “Artrite Psoriasica” e necessita associar tratamento 

biológico, sendo indicado “Simponi IV”. Vejamos: Atesto que CAROLINE 

BARBOSA DE OLIVEIRA LIRA, é paciente com ARTRITE PSORIASICA 

(poliartrite de mãos, psoríase emplacas em couro vabeludo e pele da nuca 

e braços) desde 05/2018, tendo iniciado tratamento com metotrexato 

15mg/sem + antiflamatório em doses plena. Vinha mantendo doença ativa 

(das28: 3,3) cutânea e articular, e fazendo intolerância ao metotrexato, 

mesmo ao uso deste por via SC. Foi indicado associar terapia biológica 

para controle da doença sendo indicado Simponi IV conforme solicitação 

anexa. Paciente perdeu seguimento desde 09/2019. CID: M073. 

(destaquei) Acostou, outrossim, Solicitação Médica a empresa Requerida - 

Agemed Saúde S/A, datada de 09/09/2019, propondo manter o tratamento 

com celecoxibe e incluir o medicamento “Simponi IV” por pelo menos 6 

meses e reavaliar resposta. No mesmo documento consta declaração de 

“que a paciente apresenta os critérios de inclusão segundo as diretrizes 

de utilização da ANS e não apresenta critérios de exclusão ou contra 

indicações para o tratamento solicitado”. A correlata receita médica do 

medicamento “Simponi IV”, datada de 09/09/2019, foi acostada com a 

petição inicial. Portanto, restou demonstrada a doença e a indicação do 

medicamento em questão. Os documentos acostados aos autos 

evidenciam o vínculo contratual existente entre as partes, possuindo a 

Requerente o “plano Ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia – 

Acomodação Semi Privativa - Coletivo Empresarial” com a empresa 

Requerida, sem prazo de carência, e com prazo de validade até 

01/07/2020. É importante ressaltar, por oportuno, que Terapia 

Imunobiológica Intravenosa se encontra no rol de procedimentos de 

cobertura obrigatória, estabelecida pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, ANS, devendo ser autorizado pelos planos de saúde, 

quando forem indicados para os casos de Artrite Reumatóides, Artrite 

Psoriasica, Doença de Cronh, Espndilite Anquilosante e Escleorose 

Múltipla. Destarte, havendo cobertura para o tratamento da doença que 

acomete a Requerente, não se mostra adequada a demora ou 

indeferimento do tratamento com medicamento recomendado pelo médico 

especialista. Ademais, insta consignar que não cabem as operadoras de 

planos de saúde limitar o tipo de tratamento a que a paciente deverá ser 

submetida, incumbência que pertence ao médico que a assiste. Assim 

sendo, presente o fumus boni iuris (probabilidade do direito). Da mesma 

forma, presente o requisito periculum in mora (perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação), pois a demora para continuidade do tratamento 

indicado a Requerente acarretará sérios danos ou sofrimentos. A 

Requerente juntou prontuários médicos com o “Pedido de 

Reconsideração”, onde se vislumbra que o tratamento que vem lhe sendo 

aplicado não está sendo suficiente, sofrendo várias crises de dores em 

decorrência da patologia que se encontra acometida, sendo inclusive 

necessário internação e o uso de morfina. Portanto, presentes os 

requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), o deferimento da 

tutela de urgência antecipada é medida que se impõe. Neste sentido, 

colaciono os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. 

PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACIENTE COM LÚPUS 

ERITEMATOSO SISTÊMICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 

BENLYSTA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DA 

VEROSSIMILHANÇA E DA NECESSIDADE URGENTE NA CONCESSÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70059950402, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 23/05/2014) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E RESSARCIMENTOS DAS DESPESAS 

PAGAS – DECISÃO QUE DETERMINOU O PLANO DE SAÚDE A FORNECER 

E/OU CUSTEAR O MEDICAMENTO VOTRIENT (PAZOPANIBE) À 

CONSUMIDORA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS 

AO TRATAMENTO – DIREITO À SAÚDE – UTILIZAÇÃO OFF LABEL – 

POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO 

DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Os planos de saúde apenas 

podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não 

cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência 

essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o 

paciente.Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um 

medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo 

tão-somente do entendimento do médico-assistente.” (RAI nº 

70069402766, 5ª CC, TJ-RS, Rel.: Jorge A. P. Gailhard, j. em 31/08/2016). 

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da 

tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento indicado por 

médico especialista, diante da prevalência do direito à saúde do paciente.” 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 

04/09/2018) No que pese a vedação legal de concessão da liminar pelo 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, evidenciado o “fumus 

boni iuris” e o “periculum in mora”, e tratando-se de demanda de saúde, 

direito constitucional fundamental, não se pode desprezar o direito da 

Requerente de uma tutela jurisdicional efetiva, de modo de o julgador 

oferecer tempestiva proteção a direito ameaçado. Por fim, deve-se 

registrar que, ao presente caso se aplicam as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual aprovou a Súmula 469, com a 

seguinte redação: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde”. A súmula consolida o entendimento, há 

tempos pacificado no STJ, de que a operadora de serviços de assistência 

à saúde que presta serviços remunerados à população tem sua atividade 

regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pouco importando o nome 

ou a natureza jurídica que adota. (Resp. 267.530/SP, Rel. Ministro Ruy 

Rosado de Aguiar, DJe 12/3/2001). Desse modo, e havendo dúvidas de 

interpretação de cláusulas contratuais, o desate deverá ser sempre "de 

maneira mais favorável ao consumidor" (art. 47, CDC); razão por que 

merece acolhimento o pedido de tutela de urgência formulado pela 

Requerente, mesmo porque, acaso o pedido não seja atendido de plano, o 

seu provimento ao final poderá não mais surtir efeitos prático e eficaz. 

ISSO POSTO, estando presentes os requisitos autorizadores da medida, 

nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA, para determinar que a empresa Requerida, Agemed Saúde 
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S/A, autorize, realize, custei e garanta o tratamento médico indicado para 

a Requerente, conforme solicitado pelo médico especialista, com o 

medicamento denominado “SIMPONI IV”, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor 

de R$ 5.000,00. Com efeito, revogo a decisão retro. Concedo à parte 

autora os benefícios da assistência judiciária, nos moldes do art. 98, do 

CPC. Cite-se e intime-se a empresa Requerida para comparecer na 

audiência de conciliação designada. DEFIRO o pedido de inversão do ônus 

da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Hugo José Freitas da Silva 

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002961-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003543-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSALINA VAZ DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005810-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIDEONI MAURICIO DA SILVA MELO OAB - MA8112-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005810-54.2019.8.11.0045. 

REQUERENTE: NAYARA DA CRUZ LIMA REQUERIDO: DENILSON JOSE DA 

SILVA VISTOS. Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, 

cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO 

MANDADO. Condiciono o cumprimento da missiva a juntada do instrumento 

de mandato conferido ao advogado. Oficie-se ao juízo deprecante 

informando a falta dos documentos necessários ao seu cumprimento 

solicitando o envio, com urgência, e que caso não haja regularização no 

prazo de 60 (sessenta) dias a presente será devolvida 

independentemente de cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o 

recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, devolva-se à 

comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. Anotações e 

baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 29 de novembro de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005277-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ICLEDE MARIA MARIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VIEIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005277-66.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: 

ICLEDE MARIA MARIM EXECUTADO: JOSE CARLOS VIEIRA RIBEIRO 

VISTOS. Inicialmente, cumpra-se o que estabelece o art. 1.043, da CNGC: 

“Quando o cumprimento da sentença se processar nos termos do artigo 

523, do CPC, não estará sujeito à cobrança de custas”. Em seguida, 

intime-se a parte devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor do débito, acrescido de custas, consignando, que caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º). Certificado 

o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida (CPC, art. 523, § 3º). Transcorrido o prazo acima sem o devido 

pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independente de 

penhora ou nova intimação, para que o devedor apresente nos próprios 

autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525, do Estatuto Processual 

Civil. Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do 

valor da causa. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005277-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ICLEDE MARIA MARIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VIEIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados em comarca diversa à do juízo de origem, considerando a 

Portaria n. 142/2019-CGJ é necessário que a parte autora providencie a 

guia para pagamento da diligência que deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça, por meio da opção “cumprir diligência na: outra 

comarca” e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 111144 Nr: 4490-25.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERREIRA DA SILVA, NARJARA ALINE BRAZ 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO ANULATÓRIA DE 

CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E SUSPENSÃO DE LEILÃO 

C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO aviada por NARJARA ALINE BRAZ 

DA SILVA e ADILSON FERREIRA DA SILVA contra o BANCO BRADESCO 

S/A., com fulcro no art. 487, I, do CPC.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. 

Contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, face a justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC), que ora concedo.Após 

o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo 

requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às 

devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97946 Nr: 4316-50.2014.811.0045
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVM VIAGENS E TURISMO LTDA, VALDIR 

RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, ALAICE DOS SANTOS 

RUELIS, OBED RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para efetivar 

o pagamento das guias para a distribuição da carta precatória requerida. 

Após o pagamento, a parte deverá juntar o comprovante aos autos por 

meio de petição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40941 Nr: 1246-30.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIR BASCHERA SAVI, FAZENDA 

ESMERALDA, JÚLIO CINPAK, NAIANE MIQUELI CINPAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FABIO RENATO MAZZO REIS - OAB:MT - 

9761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT, 

REGINALDO FERNANDES - OAB:MT/9.638, REVEL - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119891 Nr: 483-53.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1034501 Nr: 4660-64.2018.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSN, VdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdS, VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINO BORTOLANZA - 

OAB:21716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emy Iwasaki - OAB:25.398, 

Kelly Regina Leite Gnutzmann - OAB:19.383-0/MT

 Código n.1034501

 DESPACHO

1 – Diante da alegação em sede de contestação quanto à possível 

existência de coisa julgada (fls. 35/41) e, visando conferir o efetivo 

contraditório, além de prestigiar o princípio da não surpresa (artigos 9º e 

10 do CPC), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste acerca de eventual existência de coisa julgada em 

relação ao processo nº 1710-34.2008.811.0021 (Cód. 22368) que tramitou 

na 2ª Vara desta Comarca.

2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81015 Nr: 4036-59.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Evangelista da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Cesar Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis - 

OAB:3512/GO, Frank Alessandro Carvalhaes de Assis - OAB:16.693, 

Jean Carlos Rosa - OAB:OAB/GO 23935, Sueidi da Silva Nascimento 

- OAB:26.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano dos Santos Passos 

- OAB:21087/GO, Lorena Stefani Silva - OAB:OAB/GO 22.616, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 1 – Ante o exposto, este Juízo INDEFERE o pedido de penhora online via 

BACENJUD.2 – DEFERE-SE o pedido de penhora do bem imóvel descrito 

em fl. 745, situado no município de Araguaz/GO, e registrado sob a 

matricula nº 3.426 no Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, 

Título, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas da Comarca de 

Mozarlândia/GO. EXPEÇA-SE carta precatória para realização da penhora 

e avaliação do mencionado imóvel, atentando-se o Sr. Oficial de Justiça 

para as formalidades do art. 838 do CPC.3 – Após realizados os 

mencionados atos, INTIMEM-SE o advogado dos executados e 

pessoalmente eventuais credores hipotecários (art. 799, I do CPC) para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem oportunamente sobre a 

penhora (art. 841, §1º do CPC), e sobre o auto de avaliação (art. 872, §2º 

do CPC), sob pena de em qualquer dessas hipóteses restarem 

caracterizadas preclusões. 4 – Para o cumprimento da realização da 

intimação de eventuais credores hipotecários, INTIME-SE o exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos a matrícula 

atualizada do bem. 5 – É incumbência de o exequente promover a 

averbação da penhora na matrícula imobiliária, nos termos do art. 799, 

inciso IX do CPC. 6 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para 

manifestar o que entender de direito, devendo indicar a forma que 

pretende expropriar o bem a ser penhorado, observando-se as 

modalidades estabelecidas nos artigos 876 e 879 do CPC.7 – Em seguida, 

venham os autos CONCLUSOS. 8 – CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 20 de 

janeiro de 2020.JEAN PAULO LEÃO RUFINOJuiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31544 Nr: 544-93.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior, Wolcer Freitas Maia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Código n. 31544

DECISÃO

1 – Conforme teor da certidão de fl. 575, este Juízo DETERMINA a 

intimação do executado para que promova, no prazo de 10 (dez) dias, 

mediante depósito em Juízo, a devolução do valor a ele transferido 

equivocadamente, ou comprove que o fez em igual prazo, sob pena de 

sofrer medidas constritivas judiciais.

2 – Uma vez restituído o numerário, EXPEÇA-SE alvará para levantamento 
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do valor, em favor da parte credora, utilizando-se dos dados bancários 

informados nos autos.

3 - Após, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste requerendo o que entender de direito. Em caso de inércia, será 

reputada integralmente cumprida a obrigação.

4 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 20 de janeiro de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-06.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO CANEDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000138-06.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:PEDRO 

AUGUSTO CANEDO VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GEISON 

BISSOLOTTI POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-57.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CALIXTO (REQUERENTE)

A. CALIXTO - COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1001372-57.2019.8.11.0021 DESPACHO 

Da análise da peça inicial e de seus documentos, verifica-se que o 

demandante não anexou o ato constitutivo da empresa que demonstra a 

regularidade da legitimidade ativa para propositura da presente demanda. 

Preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil[1] quanto à 

necessidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo 

diploma instrumental. 1 – Sendo assim, INTIME-SE o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda à juntada do ato constitutivo da 

pessoa jurídica, a fim de propiciar o regular deslinde do feito. 2 – Decorrido 

o prazo, REMETAM-SE os autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 28 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito 

em Designação [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-88.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PEREIRA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA OAB - GO33104 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SATURNINO DUTRA CORREA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000139-88.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:LUIS CARLOS 

PEREIRA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE CARLOS DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: SATURNINO DUTRA CORREA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2020 Hora: 13:15 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-83.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MENDEL ROSSI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) advogado(a) do(a) 

PROMOVENTE para, caso queira, apresentar impugnação no prazo legal 

Francileudo de Sousa Chagas Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002427-43.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUBE SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON EMERSON BELLUCO OAB - GO30662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1002427-43.2019.8.11.0021 DECISÃO 

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e 

danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por RUBE 

SILVEIRA, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN, ambos qualificados no processo 

em epígrafe. A parte autora pugna pela concessão de tutela de urgência, 

a fim de que a autarquia ré promova a retirada de débito em seu nome da 

dívida ativa, sob a alegação de que se trata de cobrança indevida. 

Fundamenta-se. Decide-se. De acordo com a norma insculpida no art. 294 

do Código de Processo Civil, a tutela provisória compreende os institutos 

da tutela de urgência (artigos 300 a 310) e da tutela de evidência (artigo 

311). Por sua vez, a tutela de urgência, a depender de sua natureza 

jurídica, se caracteriza como tutela cautelar (garantidora) ou tutela 

antecipada (satisfativa). A concessão da tutela de urgência, seja ela 

cautelar ou antecipada, pressupõe a presença dos requisitos previstos no 

art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade de direito, o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta senda, o requerente 

deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, por meio dos fatos 

narrados e das provas carreadas aos autos, a presença de elementos 

que indiquem a plausibilidade da existência do direito pleiteado (fumus boni 

iuris), e que no caso concreto, o não deferimento da medida, aliado ao 

decurso do tempo necessário para julgamento definitivo da demanda, 

poderá acarretar danos de difícil reparação, ou a futura impossibilidade de 

prestação da tutela jurisdicional, consubstanciando verdadeiro perigo na 

demora (periculum in mora). Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme 

Marinoni[1] que: A probabilidade do direito que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O Juiz tem que convencer de que o direito é provável para 

conceder “tutela provisória” Vale destacar que, via de regra, será 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3º do 

Código de Processo Civil. Feitas essas breves considerações, em análise 
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dos autos, este Juízo reputa satisfatoriamente preenchidos os 

pressupostos para concessão da tutela requerida. Primeiramente, quanto 

à probabilidade de direito, o requerente anexou aos autos o comprovante 

da entrada do processo para baixa do veículo, cuja data corresponde a 08 

de dezembro de 2010 (26601529 – pág. 02). No mesmo sentido, os 

extratos de lançamento do IPVA indicam a suspensão da cobrança em 

razão do sinistro (id. 26601533). Além disso, a comunicação realizada 

entre servidores da autarquia ré corroboram que o pedido de baixa foi 

devidamente efetivado, nos termos do art. 126 do CTB e art. 5º da Res. 

11/98 do CONTRAN, entretanto, por questões internas, não imputáveis ao 

requerente, o processo não foi localizado (id. 26602084). De outro lado, o 

perigo de dano resta evidenciado pelos prejuízos decorrentes da inscrição 

em dívida ativa, mormente no que toca a obtenção de certidões negativas 

necessárias para celebração de determinados negócios jurídicos. 

Destarte, presentes os requisitos autorizadores, o deferimento da tutela 

requerida é medida que se impõe. 1 – Ante o exposto, com fulcro no art. 

300 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido de tutela de 

urgência formulado nos autos, para determinar que a requerida promova, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada dos débitos lançados em dívida 

ativa, relativos ao veículo HONDA/CG 125 TITAN, Placa JYH-3528, 

RENAVAM 640298265, em que o autor figura como sujeito passivo, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao total de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3 – AGUARDE-SE a 

realização da audiência e eventual oferecimento de contestação no prazo 

de 05 (cinco) dias contados da data de audiência de conciliação. 4 – 

Apresentada a contestação, INTIME-SE a parte autora para que, querendo, 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 5 – Posteriormente, remetam-se 

os autos CONCLUSOS. 6 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de 

janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: 

tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2/ Luiz 

Guilherme Marinoni, Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. 

e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002384-09.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIN EDUCACIONAL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1002384-09.2019.8.11.0021 DECISÃO 

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais com pedido 

de tutela antecipada ajuizada por KLEBER DA SILVA MACHADO, em face 

de CIN S/A (Colégio Isaac Newton), ambos qualificados no processo em 

epígrafe. A parte autora pugna pela concessão de tutela de urgência, a 

fim de que a requerida promova a retirada de seu nome dos registros dos 

órgãos de proteção ao crédito. Fundamenta-se. Decide-se. De acordo com 

a norma insculpida no art. 294 do Código de Processo Civil, a tutela 

provisória compreende os institutos da tutela de urgência (artigos 300 a 

310) e da tutela de evidência (artigo 311). Por sua vez, a tutela de 

urgência, a depender de sua natureza jurídica, se caracteriza como tutela 

cautelar (garantidora) ou tutela antecipada (satisfativa). A concessão da 

tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pressupõe a presença 

dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade 

de direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta 

senda, o requerente deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, 

por meio dos fatos narrados e das provas carreadas aos autos, a 

presença de elementos que indiquem a plausibilidade da existência do 

direito pleiteado (fumus boni iuris), e que no caso concreto, o não 

deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo necessário para 

julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar danos de difícil 

reparação, ou a futura impossibilidade de prestação da tutela jurisdicional, 

consubstanciando verdadeiro perigo na demora (periculum in mora). 

Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme Marinoni[1] que: A 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem 

que convencer de que o direito é provável para conceder “tutela 

provisória” Vale destacar que, via de regra, será incabível a concessão 

de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3º do Código de Processo 

Civil. Feitas essas breves considerações, em análise dos autos, este 

Juízo reputa não ter sido satisfatoriamente demonstrada a probabilidade 

de direito necessária para concessão da tutela requerida. É certo que a 

pretensão do autor se fundamenta em fato negativo, uma vez que alega 

não ter firmado qualquer relação jurídica com a empresa ré, o que 

segundo posicionamento jurisprudencial, permitiria a flexibilização na 

aferição da existência da probabilidade de direito. No entanto, o presente 

feito carece de elementos mínimos que indiquem a ilegalidade da 

negativação realizada. Conquanto o autor afirme ter tentado de maneira 

reiterada solucionar o problema junto à requerida, não apresentou 

elementos que confirmem tal fato. Destarte, neste momento processual 

incipiente, à mingua de elementos que evidenciem, ainda que 

superficialmente, o direito do autor, o indeferimento da tutela requerida é 

medida que se impõe. De outro norte, o instituto da inversão do ônus da 

prova, previsto no rol de direitos básicos do consumidor[2], se presta a 

conferir tratamento isonômico para a parte em nítida desvantagem na 

relação processual. Conforme posicionamento jurisprudencial pacífico, a 

hipossuficiência do consumidor deve ser aferida não apenas sob o 

aspecto socioeconômico, mas também, diante da sua incapacidade 

técnica ou impossibilidade no caso concreto de comprovar determinados 

fatos. No ponto, colaciona-se o seguinte excerto de julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: Inicialmente, é necessário destacar que a 

verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor 

constituem requisitos alternativos – e não cumulativos – para a inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, o texto legal, 

com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do 

consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida 

quando a alegação apresentada pelo consumidor for verossímil, ou, por 

outro lado, quando for constatada a sua hipossuficiência. Essa conclusão 

é obtida mediante a simples leitura do aludido dispositivo, do qual a 

transcrição se faz oportuna: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências; (sem destaque no original). 

Registre-se, ainda, que a hipossuficiência a que faz remissão o referido 

inciso VIII deve ser analisada não apenas sob o prisma econômico e 

social, mas, sobretudo, quanto ao aspecto da produção de prova técnica. 

(REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012) No presente caso a requerida 

poderá apresentar elementos constitutivos da relação jurídica que originou 

a cobrança ora impugnada. Portanto, em observância às regras de 

experiência comum, de rigor o deferimento do pedido de inversão do ônus 

da prova formulado pela parte autora. 1 – Ante o exposto, com fulcro no 

art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo INDEFERE o pedido de 

tutela de urgência formulado nos autos, ante a ausência do pressuposto 

da probabilidade de direito. 2 – DEFERE-SE o pedido de inversão do ônus 

da prova em favor do autor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. 3 – AGUARDE-SE a realização da audiência e 

eventual oferecimento de contestação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da data de audiência de conciliação. 4 – Apresentada a 

contestação, INTIME-SE a parte autora para que, querendo, se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias. 5 – Posteriormente, remetam-se os autos 

CONCLUSOS. 6 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de janeiro 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimento comum, volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, 

Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2017. [2]Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1002089-69.2019.8.11.0021 DECISÃO 

Trata-se de ação de indenização por danos morais materiais com pedido 

de tutela antecipada ajuizada por FÁBIO POSTAL, em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, ambos qualificados no processo em epígrafe. 

Alega a parte autora, em síntese, que: a) contratou os serviços de 

telefonia da empresa ré; b) desde dezembro de 2018 tenta cancelar os 

serviços contratados, porém requerida deixou de adotar as providências 

necessárias para o cancelamento, continuando a emitir faturas de 

cobrança; c) por considerar injustas as cobranças deixou de efetuar os 

pagamentos, razão pela qual seu nome foi incluído nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta forma, requer a concessão de tutela de 

urgência a fim de seu nome seja retirado do cadastro de inadimplentes. 

Breve relato. Fundamenta-se. Decide-se. Consoante exegese obtida da 

leitura do Código de Processo Civil, a tutela de urgência, a depender de 

sua natureza jurídica e dos fundamentos que a embasam, se caracteriza 

como tutela cautelar (garantidora) ou tutela antecipada (satisfativa). No 

que toca à tutela de urgência (cautelar ou antecipada), sua concessão 

pressupõe a existência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: a probabilidade de direito, o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Nesta senda, para que seja possível 

o deferimento da referida tutela, o requerente deverá demonstrar, de 

maneira sumária, por meio dos fatos narrados, das provas carreadas aos 

autos e em cotejo com as normas legais vigentes, a presença de 

elementos que indiquem a plausibilidade da existência do direito pleiteado 

(fumus boni iuris), e que no caso concreto, o não deferimento da medida, 

aliado ao decurso do tempo necessário para julgamento definitivo da 

demanda, poderá acarretar danos de difícil reparação ou a futura 

impossibilidade de prestação da tutela jurisdicional, consubstanciando 

verdadeiro perigo na demora (periculum in mora). Acerca do tema, 

preleciona Luiz Guilherme Marinoni[1] que: A probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O Juiz tem que convencer de que o 

direito é provável para conceder “tutela provisória” Feitas essas breves 

considerações, em análise das razões de fato e de direito apresentadas 

pela parte autora, este Juízo reputa não estar satisfatoriamente 

demonstrada a probabilidade de direito alegada. Conquanto o autor afirme 

ter requerido reiteradas vezes o cancelamento de sua linha telefônica, não 

constam nos autos elementos que confirmem tal alegação. A solicitação 

de áudio realizada no sítio eletrônico da requerida não é elucidativa quanto 

à existência de ligações requerendo o cancelamento (id. 25481396). 

Destarte, neste quadro processual incipiente, não havendo elementos 

concretos que evidenciem o direito do autor, o indeferimento da tutela 

requerida é medida que se impõe. De outro norte, o instituto da inversão do 

ônus da prova, previsto no rol de direitos básicos do consumidor[2], se 

presta a conferir tratamento isonômico para a parte em nítida desvantagem 

na relação processual. Conforme posicionamento jurisprudencial pacífico, 

a hipossuficiência do consumidor deve ser aferida não apenas sob o 

aspecto socioeconômico, mas também, diante da sua incapacidade 

técnica ou impossibilidade no caso concreto de comprovar determinados 

fatos. No ponto, colaciona-se o seguinte excerto de julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: Inicialmente, é necessário destacar que a 

verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor 

constituem requisitos alternativos – e não cumulativos – para a inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, o texto legal, 

com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do 

consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida 

quando a alegação apresentada pelo consumidor for verossímil, ou, por 

outro lado, quando for constatada a sua hipossuficiência. Essa conclusão 

é obtida mediante a simples leitura do aludido dispositivo, do qual a 

transcrição se faz oportuna: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências; (sem destaque no original). 

Registre-se, ainda, que a hipossuficiência a que faz remissão o referido 

inciso VIII deve ser analisada não apenas sob o prisma econômico e 

social, mas, sobretudo, quanto ao aspecto da produção de prova técnica. 

(REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012) Portanto, em observância às 

regras de experiência comum, de rigor o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova formulado pela parte autora, visto que no 

presente caso a requerida poderá com facilidade apresentar elementos 

indicativos da legitimidade da cobrança ora impugnada. 1 – Ante o 

exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo 

INDEFERE o pedido de tutela de urgência formulado nos autos, em razão 

da ausência do requisito da probabilidade de direito. 2 – DEFERE-SE o 

pedido de inversão do ônus da prova em favor do autor, nos termos do 

art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3 – DETERMINA-SE à 

Secretaria o agendamento de data para audiência de conciliação. 4 – 

EXPEÇA-SE carta de citação/intimação para que a arte requerida 

compareça à audiência designada. 5 – INTIME-SE a parte autora acerca da 

data da audiência. 6 – CONSIGNE-SE que, caso não seja obtida a 

conciliação, o réu poderá oferecer contestação no prazo de 05 (cinco) 

dias contados da data de audiência de conciliação. 7 – Apresentada a 

contestação, INTIME-SE a parte autora para que, querendo, se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias. 8 – Posteriormente, remetam-se os autos 

CONCLUSOS. 9 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de janeiro 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimento comum, volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, 

Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2017. [2]Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1002097-46.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 

– Visando conferir o efetivo contraditório e com fundamento no princípio 

da não surpresa, consoante os artigos 9º e 10 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste quanto à possível litispendência entre o presente feito e o 

processo nº 1002096-61.2019.8.11.0021 que tramita na Primeira Vara 

desta Comarca. 2 – Decorrido o prazo, REMETAM-SE os autos conclusos. 

3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação
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Especial Cível e Criminal PJE nº 1002114-82.2019.8.11.0021 DECISÃO 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

e matérias com pedido de tutela antecipada ajuizada por NAIDE CARDOSO 

TEIXEIRA SIMON, em face de INSTITUTO PEDAGÓGICO DE MINAS GERAIS 

LTDA - IMPEMIG, ambos qualificados no processo em epígrafe. Alega a 

parte autora, em síntese, que: a) participou de 02 (dois) cursos de 

pós-graduação oferecidos pela requerida; b) após a conclusão dos 

cursos, solicitou a emissão e encaminhamento dos diplomas, contudo, 

passados mais de 180 (cento e oitenta) dias, os diplomas não foram 

disponibilizados; c) buscou reiteradamente uma solução junto à requerida, 

porém não obteve êxito; d) a ausência de envio dos diplomas no prazo 

correto lhe acarretou prejuízos, uma vez que, aprovada em certame, foi 

classificada em colocação inferior a que teria ficado com a apresentação 

dos títulos; e) pretende participar de novo certame e sofrerá novos 

prejuízos caso não apresente os diplomas no ato da inscrição. Desta 

forma, requer a concessão de tutela de urgência a fim de determinar que a 

requerida lhe encaminhe os diplomas correspondentes aos cursos de 

pós-graduação concluídos. Breve relato. Fundamenta-se. Decide-se. 

Consoante exegese obtida da leitura do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência, a depender de sua natureza jurídica e dos fundamentos que 

a embasam, se caracteriza como tutela cautelar (garantidora) ou tutela 

antecipada (satisfativa). No que toca à tutela de urgência (cautelar ou 

antecipada), sua concessão pressupõe a existência dos requisitos 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a 

probabilidade de direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Nesta senda, para que seja possível o deferimento da referida 

tutela, o requerente deverá demonstrar, de maneira sumária, por meio dos 

fatos narrados, das provas carreadas aos autos e em cotejo com as 

normas legais vigentes, a presença de elementos que indiquem a 

plausibilidade da existência do direito pleiteado (fumus boni iuris), e que no 

caso concreto, o não deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo 

necessário para julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar 

danos de difícil reparação ou a futura impossibilidade de prestação da 

tutela jurisdicional, consubstanciando verdadeiro perigo na demora 

(periculum in mora). Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme Marinoni[1] 

que: A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. 

O Juiz tem que convencer de que o direito é provável para conceder 

“tutela provisória” Feitas essas breves considerações, em análise das 

razões de fato e de direito apresentadas pela parte autora, este Juízo 

reputa não estar satisfatoriamente demonstrado o perigo de dano alegado. 

No caso concreto, os diálogos transcritos/degravados em ata notarial (id. 

25563213), assim como, a imagem fornecida pela ré, correspondente a 

cópia da tela de sistema interno da empresa (id. 25563239), apontam para 

a probabilidade de direito da autora em obter os diplomas dos cursos 

realizados. Entretanto, não se vislumbram nos autos elementos que 

evidenciem a urgência da medida. Em que pese a autora afirme necessitar 

dos diplomas para inscrição em certame, sob pena de ser prejudicada na 

classificação, não colacionou aos autos os respectivos editais, incluídos 

os documentos que comprovem a possibilidade de aproveitamento de 

suas especializações em eventual provas de título. Destarte, neste quadro 

processual incipiente, ausente a demonstração do perigo de dano, o 

indeferimento da tutela requerida é medida que se impõe. De outro norte, o 

instituto da inversão do ônus da prova, previsto no rol de direitos básicos 

do consumidor[2], se presta a conferir tratamento isonômico para a parte 

em nítida desvantagem na relação processual. Conforme posicionamento 

jurisprudencial pacífico, a hipossuficiência do consumidor deve ser aferida 

não apenas sob o aspecto socioeconômico, mas também, diante da sua 

incapacidade técnica ou impossibilidade no caso concreto de comprovar 

determinados fatos. No ponto, colaciona-se o seguinte excerto de julgado 

do Superior Tribunal de Justiça: Inicialmente, é necessário destacar que a 

verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor 

constituem requisitos alternativos – e não cumulativos – para a inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, o texto legal, 

com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do 

consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida 

quando a alegação apresentada pelo consumidor for verossímil, ou, por 

outro lado, quando for constatada a sua hipossuficiência. Essa conclusão 

é obtida mediante a simples leitura do aludido dispositivo, do qual a 

transcrição se faz oportuna: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências; (sem destaque no original). 

Registre-se, ainda, que a hipossuficiência a que faz remissão o referido 

inciso VIII deve ser analisada não apenas sob o prisma econômico e 

social, mas, sobretudo, quanto ao aspecto da produção de prova técnica. 

(REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012) Portanto, diante da 

verossimilhança das alegações da autora, de rigor o deferimento da 

inversão do ônus da prova para facilitação de sua defesa. 1 – Ante o 

exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo 

INDEFERE o pedido de tutela de urgência formulado nos autos, em razão 

da ausência do requisito do perigo de dano. 2 – DEFERE-SE o pedido de 

inversão do ônus da prova em favor do autor, nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. 3 – DETERMINA-SE à Secretaria o 

agendamento de data para audiência de conciliação. 4 – EXPEÇA-SE carta 

de citação/intimação para que a arte requerida compareça à audiência 

designada. 5 – INTIME-SE a parte autora acerca da data da audiência. 6 – 

CONSIGNE-SE que, caso não seja obtida a conciliação, o réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de 

audiência de conciliação. 7 – Apresentada a contestação, INTIME-SE a 

parte autora para que, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias. 8 – Posteriormente, remetam-se os autos CONCLUSOS. 9 – 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante 

procedimento comum, volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, Sério Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2017. [2]Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1000365-98.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – 

DEFERE-SE a busca do veículo registrado em nome do executado indicado 

pelo exequente (id. 18244663), por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com os artigos 150 a 156 da CNGC – Foro Judicial. 2 – 

Verificando-se a existência de veículo em nome do devedor, PROCEDA-SE 

à inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda, INTIMANDO-SE a parte interessada para precisar a 

localização do bem para fins de efetivação da penhora e remoção. 3 – 

Após indicada a localização do bem, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação e remoção em favor do credor, nos termos dos artigos 838 e 

seguintes do Código de Processo Civil, observando-se que o interessado 

deverá acompanhar o ato, sob pena de tornar sem efeito eventual 

penhora. 4 – Posteriormente, INTIME-SE a credora, para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento. 5 – De outro lado, este Juízo INDEFERE os pedidos de 

suspensão da carteira nacional de habilitação, do passaporte e bloqueio 

dos cartões de crédito dos executados (id. 18244650), uma vez que, nada 

obstante a autorização conferida ao Magistrado pelo art. 139, IV, do 

Código de Processo Civil[1], as medidas ora requeridas se revelam 

desproporcionais e inadequadas para a satisfação do crédito, se 

prestando unicamente a restringir direitos do devedor, não havendo 

indícios concretos de que o executado têm ocultado seus bens com vistas 

à não cumprir com sua obrigação. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO 

DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 617 de 1067



JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a 

jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito 

devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de 

forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas 

ao executado. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o 

entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a 

jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o 

Tribunal de origem concluiu que as medidas de apreensão do passaporte 

e suspensão da CNH do executado são inadequadas e desproporcionais 

aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento demandaria o 

reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso 

especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 

1805273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019) No mesmo sentido têm se 

orientado a jurisprudência dos Tribunais Pátrios: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

PENHORA ON LINE E RENAJUD – RESULTADO NEGATIVO – PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ( CNH ) E 

BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITOS DOS EXECUTADOS – 

IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL PARA O 

CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que 

medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação 

exequenda, inclusive as de pagar quantia certa, não podem 

desprender-se da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser 

admitida providências mais eficazes e menos gravosas ao devedor. O 

pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação dos 

Executados/Agravados, assim como o bloqueio dos cartões de crédito 

que possuem, não merecem acolhida pois ausente no caderno processual 

provas robustas de que os Executados estão tentando se eximir da 

responsabilidade de adimplir a quantia executada mediante a ocultação de 

bens. (N.U 1009848-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

SUSPENSÃO DA CNH. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS NÃO RAZOÁVEIS. I- Não obstante a previsão 

do artigo 139, IV, do CPC, de conferir ao julgador a faculdade de 

determinar medidas atípicas para compelir o devedor ao pagamento da 

dívida, convém ressaltar que tais medidas devem ser consideradas 

eficazes para a garantia do adimplemento do crédito objeto da execução, 

de modo a trazer resultado útil ao processo. II- A apreensão da carteira de 

habilitação e o bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado não 

se mostram eficientes ao processo, tampouco obedecem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que não há resultado 

prático no deferimento de tais medidas que garantam o adimplemento da 

dívida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - 

AI: 01221865020198090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 

Data de Julgamento: 27/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 27/09/2019) 6 – Após cumpridos os atos determinados, remetam-se os 

autos CONCLUSOS para demais deliberações. 7 – CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Água Boa/MT, 28 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 139. O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-36.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PEREIRA DA PAIXAO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 8010262-36.2014.8.11.0021 DECISÃO 1 - 

Diante da tempestividade, e estando satisfeitos os demais pressupostos 

recursais de admissibilidade, este Juízo RECEBE o recurso inominado 

interposto. 2 – ADMITE-SE o recurso com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei nº 

9.099/95). 3 – INTIME-SE a parte recorrida para apresentação de 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 42, §2º da Lei 

nº 9.099/95. 4 – Decorrido o prazo, ENCAMINHEM-SE os autos à Egrégia 

Turma Recursal, com observância das formalidades legais. 5 - 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1000975-95.2019.8.11.0021 DECISÃO 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

com pedido de tutela de urgência ajuizada por PLABLINE ARCANJO 

MARCIANO em face de TIM CELULAR S/A, ambos qualificados no 

processo em epígrafe. Alega a parte autora, em síntese, que é titular de 

linha telefônica da operadora ré, e que seu celular esteve sem sinal de 

telefonia por aproximadamente 11 (onze) dias devido à falha na prestação 

de serviço pela requerida no seu município de domicílio. Aduz que a 

operadora detém exclusividade na prestação de serviços de telefonia 

móvel no município, e dada a natureza essencial dos serviços de 

telecomunicações, a ausência de sinal acarretou danos aos usuários. 

Nessa esteira, requer a concessão de tutela de urgência antecipada, a fim 

de impor à requerida a obrigação de restabelecer imediatamente o serviço 

de telefonia móvel contratado. Breve relato. Fundamenta-se. Decide-se. A 

tutela provisória, disciplinada pelo Código de Processo Civil, compreende a 

tutela de urgência (artigos 300 a 310), e a tutela de evidência (art. 311). 

No que tange à tutela de urgência, a depender de sua natureza jurídica, 

esta se caracteriza como tutela cautelar (garantidora), ou, tutela 

antecipada (satisfativa), sendo facultado seu requerimento em caráter 

antecedente ou incidental. A concessão da tutela de urgência pressupõe 

a existência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade de direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Nesta senda, para que seja possível o 

deferimento da tutela pretendida, o requerente deverá demonstrar, de 

maneira sumária, por meio dos fatos narrados e das provas carreadas 

aos autos, a presença de elementos concretos indiciários da existência do 

direito pleiteado (fumus boni iuris), e que pelas circunstâncias, o seu não 

deferimento de plano poderá acarretar danos de difícil reparação ou até 

mesmo a impossibilidade de uma satisfação futura do direito material objeto 

da demanda (periculum in mora). Consta ainda, do parágrafo 3º do 

mencionado artigo, a impossibilidade de concessão da tutela de urgência 

de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Feitas essas breves considerações, em análise das 

provas colacionadas pela parte autora, depreende-se que não merece 

prosperar o pedido de tutela de urgência veiculado na exordial. Não há 

nos autos elementos que evidenciem de plano a existência da 

probabilidade de direito alegada. Conquanto o autor afirme ser titular de 

linha telefônica móvel da operadora requerida, não constam nos autos 

quaisquer documentos comprobatórios da pretensa titularidade. Desta 

feita, não há como avaliar, de maneira perfunctória, eventual prejuízo 

suportado ante a ausência de sinal de telefonia móvel em seu município. 

Cumpre destacar que os números de protocolos de atendimento contidos 
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nos documentos anexados aos autos são idênticos aos informados nos 

demais processos de mesma natureza protocolados neste Juizado 

Especial pelos mesmos causídicos, em face da mesma empresa, e 

contendo as mesmas alegações de fato. Dessa forma, os mencionados 

documentos consubstanciam elemento genérico, o que impede qualquer 

aferição individual quanto às diligências empreendidas pelo requerente a 

fim de solucionar eventual falha na prestação de serviço. Destarte, nesse 

incipiente quadro processual, não se afigura razoável a concessão da 

medida liminar pleiteada. De outro norte, o instituto da inversão do ônus da 

prova aplicável no processo civil em litígios que versam sobre relações de 

consumo, faz parte do rol de direitos básicos do consumidor, nos casos 

em que sejam verossímeis suas alegações, ou, quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência[1]. Tais 

requisitos não são cumulativos, portanto, na presença de um deles, a 

inversão do ônus da prova será deferida pelo Juízo como meio de 

dispensar tratamento isonômico para as partes do processo. A 

hipossuficiência do consumidor deverá ser aferida não apenas sob o 

prisma de sua situação socioeconômica, mas também, diante de sua 

incapacidade técnica para comprovar determinados fatos. Neste ponto, 

colaciona-se o seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de 

Justiça: Inicialmente, é necessário destacar que a verossimilhança da 

alegação e a hipossuficiência do consumidor constituem requisitos 

alternativos – e não cumulativos – para a inversão do ônus da prova 

prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, o texto legal, com vistas a 

garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece 

que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação 

apresentada pelo consumidor for verossímil, ou, por outro lado, quando for 

constatada a sua hipossuficiência. Essa conclusão é obtida mediante a 

simples leitura do aludido dispositivo, do qual a transcrição se faz 

oportuna: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; (sem destaque no original). 

Registre-se, ainda, que a hipossuficiência a que faz remissão o referido 

inciso VIII deve ser analisada não apenas sob o prisma econômico e 

social, mas, sobretudo, quanto ao aspecto da produção de prova técnica. 

(REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012) No caso presente, em 

observância às regras ordinárias de experiência, de rigor o deferimento 

do pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora, 

posto que a parte ré, por se tratar de empresa de telefonia de 

considerável porte, é servida de bancos de dados que permitem a 

comprovação quanto à veracidade ou não dos fatos ora alegados. 1 – 

Forte nos fundamentos expostos, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela 

de urgência formulado nos autos, tendo em vista a ausência do requisito 

da probabilidade de direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. 2 – DEFERE-SE o pedido de inversão do ônus da prova, com arrimo 

no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3 – DETERMINA-SE a 

designação de nova data para realização da audiência de conciliação. 4 – 

INTIME-SE a parte autora acerca da nova data agendada. 5 - EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação ao requerido, para comparecimento na 

audiência. Em caso de restar infrutífera a tentativa de conciliação, 

CONSIGNE-SE o prazo de até 05 (cinco) dias contados da audiência, para 

apresentação de contestação. 6 - Apresentada a contestação, INTIME-SE 

a parte autora para que, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias. 7 – Após, venham os autos CONCLUSOS. 8 – Considerando a 

inexistência de estrutura física e dos recursos necessários para tanto, 

este Juízo INDEFERE o pedido de realização da audiência de conciliação 

na cidade de Cocalinho/MT. 9 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

28 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação [1]Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1002145-05.2019.8.11.0021 DESPACHO O 

artigo 321 do Código de Processo Civil[1] prevê a possibilidade de emenda 

ou complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do aludido diploma, assim como, 

quando presentes defeitos capazes de dificultar o julgamento do mérito da 

demanda. Da análise da inicial, depreende-se que, conquanto o autor 

tenha incluído pessoa física no polo passivo da demanda, na descrição 

dos fatos imputa conduta ilícita à pessoa jurídica de direito público. 

Portanto, vislumbra-se a necessidade de retificação do polo passivo da 

ação, ou emenda à inicial de modo a melhor elucidar os fatos. 1 – Isto 

posto, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique 

o polo passivo da presente demanda, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. 2 – 

Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS para análise do pedido 

de tutela antecipada ou demais deliberações. 3 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 28 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito 

em Designação [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1000993-19.2019.8.11.0021 DECISÃO 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DE 

SOUSA em face de TIM CELULAR S/A, ambos qualificados no processo 

em epígrafe. Alega a parte autora, em síntese, que é titular de linha 

telefônica da operadora ré, e que seu celular esteve sem sinal de telefonia 

por aproximadamente 11 (onze) dias devido à falha na prestação de 

serviço pela requerida no seu município de domicílio. Aduz que a 

operadora detém exclusividade na prestação de serviços de telefonia 

móvel no município, e dada a natureza essencial dos serviços de 

telecomunicações, a ausência de sinal acarretou danos aos usuários. 

Nessa esteira, requer a concessão de tutela de urgência antecipada, a fim 

de impor à requerida a obrigação de restabelecer imediatamente o serviço 

de telefonia móvel contratado. Breve relato. Fundamenta-se. Decide-se. A 

tutela provisória, disciplinada pelo Código de Processo Civil, compreende a 

tutela de urgência (artigos 300 a 310), e a tutela de evidência (art. 311). 

No que tange à tutela de urgência, a depender de sua natureza jurídica, 

esta se caracteriza como tutela cautelar (garantidora), ou, tutela 

antecipada (satisfativa), sendo facultado seu requerimento em caráter 

antecedente ou incidental. A concessão da tutela de urgência pressupõe 

a existência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade de direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Nesta senda, para que seja possível o 

deferimento da tutela pretendida, o requerente deverá demonstrar, de 

maneira sumária, por meio dos fatos narrados e das provas carreadas 

aos autos, a presença de elementos concretos indiciários da existência do 

direito pleiteado (fumus boni iuris), e que pelas circunstâncias, o seu não 

deferimento de plano poderá acarretar danos de difícil reparação ou até 

mesmo a impossibilidade de uma satisfação futura do direito material objeto 

da demanda (periculum in mora). Consta ainda, do parágrafo 3º do 

mencionado artigo, a impossibilidade de concessão da tutela de urgência 

de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Feitas essas breves considerações, em análise das 
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provas colacionadas pela parte autora, depreende-se que não merece 

prosperar o pedido de tutela de urgência veiculado na exordial. Não há 

nos autos elementos que evidenciem de plano a existência da 

probabilidade de direito alegada. Conquanto o autor afirme ser titular de 

linha telefônica móvel da operadora requerida, não constam nos autos 

quaisquer documentos comprobatórios da pretensa titularidade. Desta 

feita, não há como avaliar, de maneira perfunctória, eventual prejuízo 

suportado ante a ausência de sinal de telefonia móvel em seu município. 

Cumpre destacar que os números de protocolos de atendimento contidos 

nos documentos anexados aos autos são idênticos aos informados nos 

demais processos de mesma natureza protocolados neste Juizado 

Especial pelos mesmos causídicos, em face da mesma empresa, e 

contendo as mesmas alegações de fato. Dessa forma, os mencionados 

documentos consubstanciam elemento genérico, o que impede qualquer 

aferição individual quanto às diligências empreendidas pelo requerente a 

fim de solucionar eventual falha na prestação de serviço. Destarte, nesse 

incipiente quadro processual, não se afigura razoável a concessão da 

medida liminar pleiteada. De outro norte, o instituto da inversão do ônus da 

prova aplicável no processo civil em litígios que versam sobre relações de 

consumo, faz parte do rol de direitos básicos do consumidor, nos casos 

em que sejam verossímeis suas alegações, ou, quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência[1]. Tais 

requisitos não são cumulativos, portanto, na presença de um deles, a 

inversão do ônus da prova será deferida pelo Juízo como meio de 

dispensar tratamento isonômico para as partes do processo. A 

hipossuficiência do consumidor deverá ser aferida não apenas sob o 

prisma de sua situação socioeconômica, mas também, diante de sua 

incapacidade técnica para comprovar determinados fatos. Neste ponto, 

colaciona-se o seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de 

Justiça: Inicialmente, é necessário destacar que a verossimilhança da 

alegação e a hipossuficiência do consumidor constituem requisitos 

alternativos – e não cumulativos – para a inversão do ônus da prova 

prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, o texto legal, com vistas a 

garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece 

que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação 

apresentada pelo consumidor for verossímil, ou, por outro lado, quando for 

constatada a sua hipossuficiência. Essa conclusão é obtida mediante a 

simples leitura do aludido dispositivo, do qual a transcrição se faz 

oportuna: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; (sem destaque no original). 

Registre-se, ainda, que a hipossuficiência a que faz remissão o referido 

inciso VIII deve ser analisada não apenas sob o prisma econômico e 

social, mas, sobretudo, quanto ao aspecto da produção de prova técnica. 

(REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012) No caso presente, em 

observância às regras ordinárias de experiência, de rigor o deferimento 

do pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora, 

posto que a parte ré, por se tratar de empresa de telefonia de 

considerável porte, é servida de bancos de dados que permitem a 

comprovação quanto à veracidade ou não dos fatos ora alegados. 1 – 

Forte nos fundamentos expostos, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela 

de urgência formulado nos autos, tendo em vista a ausência do requisito 

da probabilidade de direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. 2 – DEFERE-SE o pedido de inversão do ônus da prova, com arrimo 

no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3 – DETERMINA-SE a 

designação de nova data para realização da audiência de conciliação. 4 – 

INTIME-SE a parte autora acerca da nova data agendada. 5 - EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação ao requerido, para comparecimento na 

audiência. Em caso de restar infrutífera a tentativa de conciliação, 

CONSIGNE-SE o prazo de até 05 (cinco) dias contados da audiência, para 

apresentação de contestação. 6 - Apresentada a contestação, INTIME-SE 

a parte autora para que, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias. 7 – Após, venham os autos CONCLUSOS. 8 – Considerando a 

inexistência de estrutura física e dos recursos necessários para tanto, 

este Juízo INDEFERE o pedido de realização da audiência de conciliação 

na cidade de Cocalinho/MT. 9 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

28 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação [1]Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 8009999-67.2015.8.11.0021 SENTENÇA 

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por DAVID FERREIRA DE ASSIS 

em face de OXIGÊNIO CENTRO OESTE, ambos qualificados no processo 

em epígrafe. Após regular trâmite processual, as partes compuseram 

acerca do objeto desta demanda, requerendo a homologação e 

consequente extinção do feito (id. 21347121). O presente feito veicula 

discussão sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes 

firmarem acordo (judicial ou extrajudicial). Em análise à composição 

realizada, denota-se que a avença foi firmada em observância à validade 

do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo 

ser homologado por este Juízo. Por outro lado, a parte autora formulou 

pedido a fim de que este Juízo intime o gestor tributário (Fazenda Pública) 

para que cancele todos os débitos referentes às multas lançadas em seu 

nome no auto de infração (id. 24442007). Em que pese a literalidade do 

comando sentencial sugira a imposição de um facere em relação à 

Fazenda Pública (id. 7238205), é necessária a adoção de uma 

interpretação consentânea com a ordem jurídica e com os princípios que 

norteiam as relações jurídico-processuais. O presente feito veiculou 

discussão entre particulares acerca da responsabilidade civil pelos danos 

suportados pelo requerente em razão do lançamento de multas em seu 

nome e posterior inclusão de seu nome em dívida ativa. A Fazenda Pública 

(gestor tributário) não figurou como parte na lide, não lhe sendo outorgado 

o direito ao contraditório e à ampla defesa, pelo que não deve ser 

prejudicada pela sentença prolatada nos autos, em respeito aos limites 

subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC). Nesta esteira, de rigor que o 

comando exarado em sentença seja interpretado de maneira restritiva, 

inferindo-se assim que Fazenda Pública deverá apenas ser cientificada da 

presente demanda e, querendo, poderá adotar as providências 

administrativas que reputar adequadas, como a eventual transferência do 

débito fiscal para o requerido. Tal posicionamento encontra respaldo na 

Jurisprudência dos Tribunais pátrios conforme as ementas a seguir 

colacionadas: MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. TERCEIRO 

PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA TRANSITADA EM 

JULGADO. CUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DETRAN. 

SECRETARIA DA FAZENDA. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

DETERMINAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. ALTERAÇÃO. LANÇAMENTO 

TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO COMUNICADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONVENÇÃO ENTRE PARTICULARES. 

INOPONIBILIDADE AO FISCO. ORDEM CONCEDIDA. (...) 2. O Distrito 

Federal não participou da relação processual instaurada entre 

particulares, por isso não pode ser destinatário da determinação para 

transferir débitos de IPVA ao adquirente do veículo. A eficácia da 

sentença nesse ponto viola o art. 506, do CPC (A sentença faz coisa 

julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros), bem 

como os princípios da ampla defesa e contraditório. 2.1. Os créditos 

tributários do Distrito Federal não podem ser desconstituídos ou limitados 

por decisão judicial em que o ente público não integrou a relação jurídica 

processual. 2.2. Propostas execuções fiscais em face do vendedor do 

automóvel, a determinação a transferência dos débitos, do vendedor para 

o comprador do veículo objeto da demanda, pode ocasionar a decadência 
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ou a prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, tornar ineficaz as 

execuções ajuizadas. 3. Nos termos do artigo 123, do Código Tributário 

Nacional, salvo disposições de lei em contrário, as convenções 

particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não 

podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do 

sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. (...) (TJ-DF 

07121232720178070000 DF 0712123-27.2017.8.07.0000, Relator: 

ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 15/07/2019, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/07/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Pedido de expedição de 

ofício à Secretaria da Fazenda para transferência do débito tributário 

pendente sobre o bem – Impossibilidade – Não figurando a Fazenda 

Pública no polo passivo da demanda, descabida a imposição de ônus a 

ela, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada – Negado 

p r o v i m e n t o .  ( T J - S P  -  A I :  2 0 9 0 8 7 3 5 1 2 0 1 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2090873-51.2019.8.26.0000, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 

30/05/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

30/05/2019) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE HOMOLOGA 

ACORDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CARTÓRIO DE PROTESTOS PARA 

CANCELAMENTO DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO 

APELANTE NO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO 

ÔNUS AO PODER JUDICIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ADMINISTRAÇÃO 

FAZENDÁRIA PARA CANCELAR DÍVIDA DE IPVA E MULTAS. 

IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. – (...) 

Inadmissível o cancelamento de dívida de IPVA e multa, cuja cobrança 

compete ao Estado de Minas Gerais, em demanda na qual o ente público 

não participou, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada e aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa - Preliminar rejeitada - 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10486170025739001 MG, Relator: 

Cabral da Silva, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 

19/07/2019) Destaca-se que, nos termos do acordo entabulado entre as 

partes, o requerido assume expressamente a responsabilidade pelas 

multas estaduais e municipais objeto da demanda, devendo este, portanto, 

diligenciar junto aos órgãos competentes no sentido de pleitear 

administrativamente a transferência dos débitos para seu nome, ou mesmo 

pagá-los, sendo certo que estará sujeito a responsabilização caso o autor 

suporte novos prejuízos em razão da subsistência do seu nome em dívida 

ativa. 1 – Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes (id. 21347121), para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE o processo, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 2 – 

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada. 3 – OFICIE-SE 

à Fazenda Pública Estadual na pessoa de seu representante judicial 

(PGE), dando ciência do inteiro teor da presente decisão, encaminhando 

as principais peças do processo, para que, caso repute conveniente e 

oportuno, promova os atos necessários em conjunto com a SEFAZ, 

visando o direcionamento da cobrança dos débitos fiscais para o réu. 4 – 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação
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SENTENÇA Processo: 1000838-16.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): ANA 

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO RÉU: TIM S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o pedido de retificação do polo 

passivo suscitado pela requerida para que conste em lugar da pessoa 

jurídica TIM CELULAR S.A., a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, 

em decorrência da incorporação societária e da sucessão 

empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde logo, pela 

incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98146-0425, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 19857868, 19857873 e 19857872) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 
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trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO 

em face de TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão 

proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 28 de janeiro 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 2/2020-AAR

A Doutor a MARINA CARLOS FRANÇA, Ju íza de Direito e Diretor a do 

Foro da Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o requerimento d a servidor a Dalva Teodoro da Silva, 

matrícula 8050, Auxiliar Judiciário, lotada n o Juizado Espceial, distribuído 

sob o código Apolo 108889, para concessão de licença-prêmio relativos 

ao quinquênio 20/09/2014 a 20/09/2019 ,

RESOLVE:

RECONHECER o direito à licença-prêmio d a servidor a DALVA TEODORO 

DA SILVA, auxiliar judiciário, matrícula 8050, referente ao quinquênio 

20/09/2014 a 20/09/2019, ficando o gozo condicionado à prévia solicitação 

e conveniência do serviço.

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

Alto Araguaia-MT, 22 de janeiro de 2020

Marina Carlos França

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22319 Nr: 284-87.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromen Sementes Agrícolas LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO FRICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDERLOM ROCHA CARAPIÁ 

FILHO - OAB:24446/GO, LIGIA PAVANELO MANTOVANI BONFANTE - 

OAB:297306, MARIA JULIA VICARI ALVES - OAB:229.136 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7.542-MT

 Vistos.1. DEFIRO o pedido de penhora online via BACENJUD em nome do 

executado OLIVIO FRICK (CPF n. 047.175.030-15) e, subsidiariamente, 

DETERMINO o bloqueio eletrônico de veículo através do sistema RENAJUD 

e INFOJUD o caso o primeiro reste infrutífero. 2. Cumpre ressaltar que a 

penhora será processada em conformidade com artigo 854 e seguintes do 

CPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 20 do Capítulo 

2 da CNGC, especificamente, art. 512 e seguintes da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes; (...) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud valerá como termo de penhora, devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.3. Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item 2, “c” 

anterior.4. Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

DETERMINO a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser intimada a 

indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da 

penhora.5. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização 

de bens penhoráveis, desde já, (...) INTIME-SE a exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito e apresentar 

planilha de débito atualizada.(...).CUMPRA-SE. INTIMEM-SE, expedindo o 

necessário.As providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 102344 Nr: 345-59.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS, THALES 

GOMES MACIEL, VINNICIUS NATHAN RODRIGUES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333/OAB/MT, IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O

 Vistos.

1. Tendo em vista tempestividade já certificada (fl. 645) e considerando 

que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade 

recursal, RECEBO o recurso de apelação interposto pelo denunciado 

VINNICIUS NATHAN RODRIGUES COSTA.

2. Tratando-se de advogado constituído (fl. 202), INTIME-SE a defesa 

através de publicação do DJE para que apresente razões ao recurso já 

interposto no prazo de 08 (oito) dias.

 3. Em caso de decurso de prazo, INTIME-SE o denunciado pessoalmente 

para que constitua novo advogado ou informe a impossibilidade de fazê-lo 

no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Sendo informado dados de novo advogado, desde já, INTIME-SE para 

cumprimento do item “2”, caso contrário, REMETAM-SE os autos ao 

Defensor Público para providências.

5. Após, certificada a tempestividade, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público para que apresente contrarrazões no prazo legal.
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 6. Derradeiramente, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, grafando na missiva as nossas sinceras 

homenagens.

Às providências

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31902 Nr: 2577-59.2010.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRA DE CARVALHO MARTINS (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZULMIRA DE CARVALHO MARTINS 

(ESPÓLIO). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.026,84 (Dois mil e vinte e seis reais e oitenta 

e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome 

e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT". Fica o intimando, cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em 

branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo: 2577-59.2010.811.0020, vai aparecer 

os dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma 

mensagem em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o 

CPF do pagante. Marcar o item custas e preencher com o valor R$ 

1.013,42 (Mil e treze reais e quarenta e dois centavos) e o valor da Taxa 

R$ 1.013,42 (Mil e treze reais e quarenta e dois reais). Clicar em gerar 

GUIA. O sistema vai gerar um Boleto, imprima-o e após a efetivação do 

recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta 

Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. OU SE 

PREFERIR, DIRIJA-SE ATÉ A CAA DO FÓRUM PARA IMPRESSÃO DA GUIA.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raicar Souza Santiago, 

digitei.

Alto Araguaia, 23 de janeiro de 2020

Mauro de Oliveira Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83323 Nr: 3102-94.2017.811.0020

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIA MARIA REZENDE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAÚJO JÚNIOR - 

OAB:15341-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358-O/MT

 Intimação da parte embargada, para querendo no prazo legal, 

manifestar-se acerca do recurso de ref. 48

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22319 Nr: 284-87.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromen Sementes Agrícolas LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO FRICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDERLOM ROCHA CARAPIÁ 

FILHO - OAB:24446/GO, LIGIA PAVANELO MANTOVANI BONFANTE - 

OAB:297306, MARIA JULIA VICARI ALVES - OAB:229.136 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7.542-MT

 INTIMAÇÃO da parte exequente para indicar a localização do bem 

constrito, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66111 Nr: 2368-17.2015.811.0020

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO LUIZ RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENRON ELETRICIDADE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMITRI LEVINE PEREIRA 

CARVALHO FRAGA - OAB:OAB/MT 18.822/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte IMPUGNANTE por seu procurador, para 

que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 1.297,10 (Mil duzentos e noventa e sete 

reais e dez centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

ref. 24. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 648,55 

(seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 648,55 (seiscentos e quarenta e oito 

reais e cinquenta e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – 

digitar no campo em branco, a palavra “custas” depois clicar na última 

opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida 

preencher os campos com o número único do processo, como por 

exemplo: 2368-17.2015.811.0020, vai aparecer os dados do processo. 

Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então 

clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os 

itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um 

(apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto. 

Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2343 Nr: 75-70.1998.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAURUS VINÍCIUS VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEY COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAURUS VINÍCIUS V. DE 

OLIVEIRA - OAB:8.126 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora acerca da sentença resumidamente 

transcrita: "Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e 

julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito - arts. 

924, II e 925, CPC; 6. Custas, se houver, pelo executado. 7. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78796 Nr: 434-53.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMELITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONA DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:288842/13.478-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar-se acerca do 

estudo social de ref. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 64700 Nr: 1762-86.2015.811.0020

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM QUINTILHANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Carla Gomes Castro - 

OAB:10.826-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADA a partes AUTORA por seu procurador, para que 

efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das Custas 

Processuais no importe R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), a que foi condenada nos termos da r. 

sentença de ref. 21. Este valor deverá ser recolhido num único boleto, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e o valor da taxa judiciária de R$ 146,44 (cento 

e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1762-86.2015.811.0020, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um Boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72942 Nr: 2132-31.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Intimação da parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias,especefique as provas que pretende produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72411 Nr: 1767-74.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURITA FAGUNDES DE ALMEIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO VIEIRA, HAVAN, TRANSBEN 

-TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS CORDEIRO - 

OAB:45354, DIEGO VINÍCIUS DE OLIVEIRA - OAB:21.273/SC, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, THAIS CRISTINE WANKA 

- OAB:36359

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar os 

advogados das partes Requeridas, HAVAN e TRANSBEN – 

TRANSPORTES LTDA para, no prazo de 15 dias, se manifestarem nos 

termos do despacho proferido no andamento de referência 71.

Alto Araguaia - MT, 15 de março de 2019.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105485 Nr: 1885-45.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARTINELLI JÚNIOR, RAFAEL 

SCHWEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR 

- OAB:27.347 PR, MAURO MARCIO DIAS CUNHA - OAB:5391/MT

 Vistos, etc.

Em tempo, considerando a informação de ref. 254, ALTERO tão somete o 

HORÁRIO do ato designado para o dia 04 de FEVEREIRO DE 2020, o qual 

será realizada às 12H:30min (horário de Cuiaba-MT).

OFICIE-SE, com urgência, a comarca de APURACANA-PR, informando a 

alteração do horário da solenidade, a fim de promover o necessário para 

realização do ato por videoconferência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 27 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55523 Nr: 1249-89.2013.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DUTRA, ESPÓLIO DE ISAURA GONZALES 

DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, 

CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON EMILIO RAMIRES 

XAVIER - OAB:22431/O, MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - 

OAB:15828-MT, SILVIO JOSÉ DE CASTRO MAIA NETO - 

OAB:15.226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CONRADO PASSOS CARDOSO 

- OAB:138571-RJ, LEANDRO JOSÉ TEIXEIRA SIMÃO - OAB:68151-RJ, 

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - OAB:12.847/MT, TAÍS 

NADER MARTA - OAB:265.051 SP

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

entender de direito, nos termos da parte final do despacho de fls. 211.

Alto Araguaia - MT, 27 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77933 Nr: 5222-47.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.F. DE PAULA & CIA LTDA - ME ( ONEIR 

MARTINS GONZAGA), EDILENE FLORES DE PAULA, EDMAR DONIZETE DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 
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advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

entender de direito, tendo em vista a certidão retro.

Alto Araguaia - MT, 27 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63980 Nr: 1444-06.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA NOGUEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC, e Provimentos 

nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, 

intimo o requerente, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 30 

(trinta) dias, manifestar-se acerca do Ofício juntado retro, nos termos da 

Decisão de ref: 03.

 Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71544 Nr: 1347-69.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS APARECIDO CORREA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA ALVES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON ANTONIO LOPES DE 

ALMEIDA - OAB:18005/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, informar se ocorreu 

o pagamento do débito.

Alto Araguaia - MT, 27 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71559 Nr: 1351-09.2016.811.0020

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA INEZ LEITE FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIDE FLAVIO DE 

CARVALHO - OAB:5877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 27 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85035 Nr: 4190-70.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GÁS PANTANAL COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, VOLNEY AFONSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:193680-B, MAURO ALCIDES ZUPPI DA CONCEIÇÃO - OAB:27.823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ARTHUR PANIAGO 

DE OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar as 

partes para, no prazo de 15 dias, se manifestarem quanto a proposta de 

honorários de referência 23.

Alto Araguaia - MT, 28 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 62862 Nr: 830-98.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Oliveira - 

OAB:0

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de termo de ajustamento de conduta promovido 

pelo Ministério Público em face do Município de Alto Araguaia.

Em audiência de conciliação realizada no dia 16/12/2019 as partes 

transacionaram acerca do objeto da lide.

É o necessário relatório.

DECIDO.

O instrumento do acordo (ref. 64) está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

Considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o 

acordo por eles celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil. O acordo de ref. 64 passa a fazer parte desta sentença, constituindo 

título executivo judicial.

Sem custas e honorários advocatícios.

Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado e, após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautela.

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

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Alto Araguaia-MT, 28 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109469 Nr: 3668-72.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ALVES DE ANICÉSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE CORREA DA 

SILVA - OAB:24087/O

 Vistos etc.

Analisando a resposta apresentada (ref. 38) e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 03 DE MARÇO DE 2020 ÀS 

09H:30 MIN.
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INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecerem à 

audiência mencionada.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-20.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA LEMES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1001213-20.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 12.263,41 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CELMA LEMES GONCALVES Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 

813, ALVORADA, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, SALAS 101/106, ASA 

NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação Data: 23/03/2020 Hora: 13:50 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias, a contar da data de audiência, 

sob pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). ALTO ARAGUAIA, 28 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 013/2020-CDBB

O Doutor AROM OLÍMPIO PEREIRA, MMº Juiz de Direito e Diretor em Subs. 

Legal do Foro da Comarca de Barra do Bugres – Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais etc.

Considerando que a servidora ROSEMARI RITA DE VASCONCELOS 

BARROS matrí cula 1179, Técnica Judiciaria designada Gestora Geral, 

lotada na Central de Administração do Fórum desta Comarca, estará em 

gozo de férias no período de 03/02/2020 a 22/02/2020.

 RESOLVE:

 Designar a servidora MARIA EUZENETE GUEDES DE OLIVIERA TAQUES, 

A gente da Infância e Juventude, matrícula 1797, para exercer a função 

em substituição de Gestor Geral - PDA_FC, na Central de Administração 

do Fórum desta Comarca, no período de 03/02/2020 a 22/02/2020.

P. R. e Comunique-se ao Departamento de Recursos Humanos e 

Departamento e Departamento de Pagamento Pessoal do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

 Barra do Bugres-MT, 28 de janeiro de 2020

 Arom Olímpio Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Subs. Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93428 Nr: 3230-58.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL - PROCURADORIA FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 – Do cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores 

Judiciários das Varas Cíveis, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

intimar o advogado da parte autora para se manifestar sobre a certidão de 

fl. 140, num prazo de 05 (cinco) dias: “Certifico para os devidos fins que o 

Sr. Clemente Rodrigues, RG nº. 781 980 e inscrito no CPF nº. 

395267551/20, esteve nesta escrivania e requereu que os valores 

relativos às verbas previdenciárias (RPV), sejam expedidos na sua conta, 

conforme os dados bancários a seguir: Caixa Econômica Federal, Agência 

1142, Conta Poupança nº. 35547-7. Declarou que solicitou o contrato 

outrora firmado com o advogado mas que este não lhe foi apresentado”.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159253 Nr: 7890-22.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO AMELIO GOUVEIA, CELMA ANTÔNIA 

SANSÃO GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, para determinar que o 

requerido, desocupe voluntariamente em 15 (quinze) dias o imóvel de 

propriedade da parte autora, sob pena de despejo.RESSALTE-SE que o 

cumprimento da liminar deferida fica condicionado à apresentação da nota 

promissória original. É cediço que a Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes, sempre visando à solução amigável da 

demanda, de forma que os métodos de solução consensual de conflitos 

devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e 

membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, 

conforme art. 3º, §2º do CPC.Desta forma, DETERMINO o encaminhamento 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) da Comarca, para inclusão dos autos em pauta de 

audiência.Esclareço que para que não haja a realização da audiência de 

conciliação/mediação, o requerido deverá informar o seu desinteresse por 

meio de uma petição com 10 (dez) dias de antecedência da data da 

audiência (art. 334, §4º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159467 Nr: 8017-57.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRELÃNDI DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Benedita Sousa de Assis 

- OAB:26694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada 

para o dia 22 de ABRIL de 2020, às 13:30 horas, à se realizar na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157955 Nr: 7188-76.2019.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA ALVES MEIRA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO CELESTINO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEN - 

OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada 

para o dia 17 de MARÇO de 2020, às 14:00 horas, à se realizar na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157844 Nr: 7126-36.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11.508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada 

para o dia 17 de MARÇO de 2020, às 13:00 horas, à se realizar na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159310 Nr: 7922-27.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HÁMILTON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DALVINA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada 

para o dia 04 de MARÇO de 2020, às 13:00 horas, à se realizar na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115249 Nr: 4890-19.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON VALMINI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LIMA DOS SANTOS JUNIOR, 

FRANCISCO LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48633 Nr: 4370-69.2010.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA DE SOUZA & PEREIRA LTDA, KATIA 

REGINA PEREIRA, MARIA DE LOURDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:, 
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RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - OAB:6479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de fls. 92/93 e, 

consequentemente, transcorrido o prazo recursal, determino o 

desbloqueio do valor de R$ 3.301,92 (três mil, trezentos e um reais e 

noventa e dois centavos), penhorado conta poupança às fls.79/82, em 

nome da parte executada, devendo tal levantamento ser efetuado no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, consoante dispõe o artigo 854, § 4º do 

CPC, bem assim, diante do exposto, julgo Improcedente a exceção de pré 

executividade.23. Intime-se o exequente para impulsionar o feito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.20. Intimem-se as partes e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117946 Nr: 6590-30.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com arrimo no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, assim, nos termos do art. 701, §2°, 

do Código de Processo Civil, constituo de pleno direito o título executivo 

judicial no valor de R$ 26.380,93 (vinte e seis mil e trezentos e oitenta 

reais e noventa e três centavos), convertendo o mandado inicial em 

executivo.15. Transitada em julgado, sem manifestação da parte 

exequente, determino, desde já, o arquivamento dos autos, 

independentemente de nova conclusão.16. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% 

(dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil.18. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53781 Nr: 4526-23.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MATSUSCHITA, OSMAR HIROYUKI 

MATSUSCHITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186/MT, KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - OAB:10598/MT

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

volvam-me os autos ao conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133297 Nr: 497-80.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 93, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando 

aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

os atos e diligências que lhe competem, dando prosseguimento ao feito, 

apresentando aos autos as informações necessárias, sob pena de 

extinção do feito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera reiteração 

de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e volvam-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88795 Nr: 4539-51.2013.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. 

NAT. RENOVÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUTOS BRUVAN LTDA - ME, MILTON DE 

SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - 

OAB:Mat.1635577, RENATA TATIANA NUNES JUNQUEIRA FRANCO - 

OAB:PROCURADORA FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PRODUTOS BRUVAN LTDA - ME, CNPJ: 

02274841000112 e atualmente em local incerto e não sabido MILTON DE 

SOUZA NEVES, Cpf: 20710623968, Filiação: Manoela Alves Neves, data 

de nascimento: 20/10/1955, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/10/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁ 

em face de PRODUTOS BRUVAN LTDA - ME e MILTON DE SOUZA NEVES, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de TRANSPORTAR 

150 CAIXAS DE PALMITO, TOTALIZANDO 3,000 KG, CONFORME NOTA 

FISCAL Nº 000558, DE 11.06.03, SEM COBERTURA DE ATPF, 

CONSTATADO NO ATO DE FISCALIZAÇÃO, NO POSTO DA PRF, SAÍDA 

PARA SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 34919/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/10/2013

 - Valor Total: R$177.368,90 - Valor Atualizado: R$177.368,92 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos...1.Indefiro, por ora, o pedido de fls. 44/44-v°, 

uma vez que não houve até o presente momento citação pessoal ou ficta 

do(s) executado(s).2.Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a 

indicação de endereço atualizado do(s) executado(s) e/ou citação 

editalícia.3.Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o 

pedido, desde já, e determino a citação da parte executada por edital, com 

prazo de 20 (vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do 

NCPC.4.Apresentada defesa/embargos pelos executados, intime-se a 

parte autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo 

legal.5.Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera 

reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão.6.Após, tornem-me os 

autos conclusos.7. Expeça-se o necessário. 8. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CRISTIANO 

MANTOVANI GUIMARÃES, digitei.

Barra do Bugres, 22 de janeiro de 2020
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Rosana Gimenez Gatto Sansão Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134974 Nr: 1535-30.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO, FTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE TORNEIRO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 29. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial, em consonância com o art. 487, I, do Código Processual Civil, e 

art. 1.723, do Código Civil, para reconhecer a sociedade de fato havida 

entre as partes, e decretar a sua dissolução, e DEFIRO a guarda do menor 

Felipe Torneiro de Carvalho ao requerente Gilberto Vieira de Carvalho, que 

deverá prestar compromisso de bem e fiel desempenho do encargo, 

mediante termos nos autos. 30. Lavre-se o termo de guarda nos termos do 

art. 32 do ECA.31. A guarda do menor, Felipe Torneiro de Carvalho, ficará 

sob responsabilidade do genitor/requerente. À requerida, Sra. Elaine 

Torneiro de Barros, será concedido o direito de visitas livres, com os finais 

de semana alternados.32. Quanto aos bens adquiridos pelo casal no 

decorrer do relacionamento, determino a meação dos bens adquiridos na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, sendo que, 

não havendo comprovação de propriedade, determino a meação de 

possíveis direitos possessórios adquiridos, sobre eventual(ais) mobília(s) 

e veículo(s).33. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito 

tramita sob o pálio da justiça gratuita.34. Averbe-se a presente decisão no 

assentamento do Registro Civil.35. Oficie-se ao Titular do Cartório de 

Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de inscrição e 

averbação.36. Ciência ao Ministério Público.37. Transitando em julgado, 

arquive-se, promovendo-se as baixas de estilo e anotações de praxe.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 39425 Nr: 1525-98.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL CÉSAR FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA RITA 

MITUZAKI SHIDA, TAKASHI SHIDA, EMPRESA REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:MT-6.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, Antonio Moura Borges - 

OAB:839-MS, José Carlos Rezende - OAB:9.146, José Esteves de 

Lacerda Filho - OAB:2.492-MT, LENILDO MÁRCIO DA SILVA - 

OAB:5340/MT

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159214 Nr: 7875-53.2019.811.0008

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª vara desta Comarca.

Certifico, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada para 

o dia 22 de ABRIL de 2020, às 15:30 horas, à se realizar na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160026 Nr: 175-89.2020.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCIENE FERREIRA DA SILVA DIAS, AVADSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANGELO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª vara desta Comarca.

Certifico, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada para 

o dia 22 de ABRIL de 2020, às 14:30 horas, à se realizar na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151045 Nr: 2951-96.2019.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SORAIA FERREIRA, IFDO, AFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DOS ANJOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE GUEDES PIRES - 

OAB:23856, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC) Impulsiono o presente feito com a finalidade de 

Intimar a Dra. Michele Juliana Noca a manifestar-se sobre a Certidão do 

Oficial de Justiça às fls. 73 , naquilo que entender de direito.

 Edital de Citação Terceiros e Interessados

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102659 Nr: 3287-42.2015.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR(A) 

FEDERAL DO INSS-MT, para devolução dos autos nº 

3287-42.2015.811.0008, Protocolo 102659, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Edital de Citação Terceiros e Interessados

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100489 Nr: 8222-33.2012.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE FERRAZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Ávila Furiati - 

OAB:Mat. 1903329-1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO DE 
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OLIVEIRA - OAB:7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR(A) 

FEDERAL DO INSS-MT, para devolução dos autos nº 

8222-33.2012.811.0008, Protocolo 100489, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112885 Nr: 3400-59.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE NOVA MUTUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CORREIA DA SILVA ME, LUIS CORREIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que recolha a custa da expedição dos documentos 

conforme decisão de fls. 134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159533 Nr: 8066-98.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 • Intimação do requerente para efetuar o depósito de diligência do oficial 

de justiça, conforme solicitado: "• Intimação do requerente para efetuar o 

depósito de diligência do oficial de justiça."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88993 Nr: 4732-66.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NERY DE OLIVEIRA, MIKELI MENDES DE 

OLIVEIRA, BENEDITA NATALINA MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDA DIAS DE OLIVEIRA, BARRALCOOL 

USINA DE BARRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9.675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361, PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - OAB:OAB MT 

24.287, PEDRO ROSA NETO - OAB:OAB/MT 9823, SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), certifico que os recursos de apelação 

interpostos pelas requeridas Barralcool Usina de Barra S.A. (fls. 497/508) 

e Euda Dias de Oliveira (509/537) são tempestivos. Assim sendo, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que n 

o prazo legal, apresente as contrarrazões aos referidos recursos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131288 Nr: 7276-85.2017.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DONÁRIA DA SILVA SOUZA, GERALDO DIVINO 

PEREIRA, JOSE ANTONIO PEREIRA, MARIA DO CARMO PEREIRA, VALDIR 

PEREIRA DE SOUZA, LCSPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Proceder a intimação do advogado da parte 

autora para recolher as custas ao final como condição de expedição dos 

formais de partilha conforme Decisão de fls. 36, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124258 Nr: 3355-21.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINETE FRANÇA DA COSTA, VDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada 

para o dia 10 de MARÇO de 2020, às 13:00 horas, à se realizar na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89037 Nr: 4774-18.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA FERREIRA CAYRES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE RIBEIRO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª vara desta Comarca.

Certifico que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada para o 

dia 10 de MARÇO de 2020, às 14:00 horas, à se realizar na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157259 Nr: 6812-90.2019.811.0008

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOMILDO DO CARMO SOUZA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT, JOSE NILTON 

ALVES PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª vara desta Comarca.

Certifico que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada para o 

dia 10 de MARÇO de 2020, às 15:00 horas, à se realizar na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 159319 Nr: 7931-86.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNB, IDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª vara desta Comarca.

Certifico que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada para o 

dia 23 de ABRIL de 2020, às 13:00 horas, à se realizar na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159314 Nr: 7926-64.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJFDS, RVFDS, CJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª vara desta Comarca.

Certifico que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada para o 

dia 08 de ABRIL de 2020, às 15:00 horas, à se realizar na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159320 Nr: 7932-71.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDA, EAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª vara desta Comarca.

Certifico, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada para 

o dia 08 de ABRIL de 2020, às 14:00 horas, à se realizar na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159671 Nr: 8141-40.2019.811.0008

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS, TCSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA PAROBE GIBBON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª vara desta Comarca.

Certifico, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada para 

o dia 08 de ABRIL de 2020, às 13:00 horas, à se realizar na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160076 Nr: 200-05.2020.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SODES, SDODS, ELIANE DE OLIVEIRA DO ESPIRITO 

SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEILTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª vara desta Comarca.

Certifico, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada para 

o dia 22 de ABRIL de 2020, às 16:00 horas, à se realizar na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121026 Nr: 1426-50.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEVDC, APVDC, FRANCIELY RAMOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELSON VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

ALMEIDA BRAGA - OAB:27297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC) Impulsiono o presente feito com a finalidade de 

Intimar a Dra. MARIANA MARQUES DE ALMEIDA BRAGA a manifestar-se 

sobre a Certidão do Oficial de Justiça às fls. 65 , naquilo que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 34044 Nr: 466-12.2008.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 155/158-vº, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição 

contida no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base 

no artigo 100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 

de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em 

sendo o valor exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, 

autorizo a substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida referente aos honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada 

do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, e, levando-se 

em consideração que os valores depositados, se encontram vinculados 

aos autos, proceda-se à transferência dos valores para a conta 
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informada nos autos. 17. Transmita-se, via malote digital, o alvará de 

liberação para o Sistema de Depósitos Judiciais. Após, junte-se.18. Nos 

termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.19. Tudo cumprido e nada mais sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 150528 Nr: 2610-70.2019.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PESSA SANTANA, ESPOLIO DE 

IVANDERLEI PESSA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO SCHABAT MENSCH - 

OAB:25550/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 25. Ante o acima exposto e o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação proposta por ESPÓLIO DE INVANDERLEI 

PESSA SANTANA, representado pela inventariante DALVA TEIXEIRA, 

movida em face de IVAN PESSA SANTANA, para confirmar a decisão 

liminar de fls. 48/48-vº, e determinar a REINTEGRAÇÃO, de forma 

definitiva, da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial. Por 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.26. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, diante do zelo profissional, 

natureza e importância da causa.27. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de praxe.28. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154782 Nr: 5364-82.2019.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FELICIO BERTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA VIDOTTE BERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Interdição ajuizada pelo José Felício Bertão em 

face de Virginia Vidotte Bertão (qualificados nos autos).

2. Relata a exordial, em síntese, que a interditada sofre com quadro 

demencial de Alzheimer avançado, de forma que não possui condições 

para os atos da vida civil. Portanto, diante do caso fático, a parte autora 

pleiteia a interdição da parte requerida.

 3. Recebida a inicial às fls. 23 fora nomeado como curador provisório o 

autor.

4. Às fls. 32/33, a parte autora informou que a interditada veio a óbito, de 

modo que pugnou pela extinção do feito.

 5. Vieram conclusos.

Fundamento e decido.

6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, IX, do Código de Processo 

Civil, hipótese que regula a extinção do feito em caso de morte da parte, e 

a ação for considerada intransmissível por disposição legal.

7. Pelo que se colhe dos autos, a parte interditada veio a óbito como se 

extrai da certidão de óbito de fls. 33, fato que impõe a extinção do 

processo nos termos do art. 485, IX, do Estatuto Processual Civil.

 8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil.

 9. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que incabíveis à espécie.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 158045 Nr: 7222-51.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANY FERNANDES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de 

seu representante legal, denuncia GEOVANY FERNANDES PEREIRA DA 

SILVA, qualificado(a/s) nos autos, imputando adequação típica do artigo 

33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as implicações da lei nº 8.072/90, 

perquirindo o Parquet, via de consequência, o processamento da 

imprescindível ação penal pública e final condenação do(a/s) 

denunciado(a/s) no respectivo preceito secundário em referência.

2. Desta forma, preenchidos os requisitos legais do artigo 41 e seguintes e 

não sendo caso de aplicação do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 

55 da Lei 11.343/2006, aceito o processamento dos autos, o qual tramitará 

segundo o rito especial do art. 54 e seguintes da Lei 11.343/2006.

 3. NOTIFIQUE pessoalmente o(a/s) denunciado(a/s) para fins e prazo do 

artigo 55, asseverando-lhe(a/s) as faculdades dos respectivos §§ 1º e 3º 

da Lei 11.343/2006. Em sendo necessário e se já requerido nos autos, 

para consecução da notificação, expeça carta precatória com prazo de 

30 (trinta) dias ou expeça edital com prazo de 15 (quinze) dias conforme 

artigos 353 e seguintes ou 361 e seguintes do CPP, respectivamente.

4. INDEFIRO as diligências requeridas pelo Ministério Público Estadual eis 

que a Lei Complementar 75/93 resguarda a prerrogativa ao representante 

do Ministério Público, no pleno exercício de suas atribuições 

constitucionais, de requisitar informações e documentos, bem como 

acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 28 de novembro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 156926 Nr: 6621-45.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por entender presentes os requisitos do art. 312 e 

seguintes do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem 

pública e da aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva ora formulado, mantendo a prisão cautelar de JOSÉ 

ROBERTO TORRES DA SILVA.INTIMEM-SE. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.De Barra do Bugres/MT para 

Campo Novo do Parecis /MT, 21 de dezembro de 2019.PEDRO DAVI 

BENETTIJuiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156568 Nr: 6405-84.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iuri Victor Brito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 “Vistos etc. I – Homologo a desistência da oitiva das testemunhas faltante. 

II- Encerrada a instrução criminal na presente data, dê-se vistas dos autos 

às partes para, no prazo sucessivo de cinco dias, apresentarem 
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alegações finais. III – Após, conclusos para prolação de sentença. Saem 

os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 152874 Nr: 4135-87.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DOS SANTOS RAMALHO, JOÃO 

PAULO ALVES SILVA, THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25147, JOSUÉ ALVES NASCIMENTO - OAB:20466, LOURIVAL 

CRUZ DIAS - OAB:19538

 “Vistos etc. I – Homologo a desistência da oitiva da testemunhas faltantes. 

II- Encerrada a instrução criminal na presente data, dê-se vistas dos autos 

às partes para, no prazo sucessivo de cinco dias, apresentarem 

alegações finais. III – Após, conclusos para prolação de sentença. Saem 

os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154852 Nr: 5412-41.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): josenilton santos da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13.599

 “Vistos etc. I – Defiro a condução coercitiva das testemunhas (vítimas) 

faltosas, posto que devidamente intimadas, conforme certidão de fls. 162, 

não compareceram ao presente ato, e autorizo o auxílio de força policial. II 

–Designo audiência de instrução em continuação para o dia 18 de 

Fevereiro de 2020, às 15h30min devendo as testemunhas serem 

conduzidas para tal fim. III – Homologo a desistência da testemunha, como 

requerido. Saem os presentes intimados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-29.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para apresentar as contrarrazões O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001804-86.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PEREIRA LUNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000774-16.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL PENNA INSABRALD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001029-71.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE FABIAN VENTURINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000422-92.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEMILY CALIANE (REU)

BEATRIZ KARIN CALIANE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002421-46.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTEPA - CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 

- ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001816-03.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN JUNIOR DA COSTA BREGOCHI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

EDITAL DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias PROCESSO n. 

1001816-03.2019.8.11.0050 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Curadoria dos bens do ausente]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA AUXILIADORA DA COSTA Endereço: Rua Canarinho, S/N, Quadra 

369, Lote 3B, Jardim das Palmeiras, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 POLO PASSIVO: Nome: WILLIAN JUNIOR DA COSTA 

BREGOCHI Endereço: Rua Canarinho, S/N, Quadra 369, Lote 3B, Jardim 

das Palmeiras, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 O MM. 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, 

Dr. PEDRO DAVI BENETTI, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 

dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da 1ª Vara de Campo Novo 

do Parecis/MT, se processam os autos da ação de INTERDIÇÃO, movida 

por MARIA AUXILIADORA DA COSTA em face de WILLIAN JUNIOR DA 

COSTA BREGOCHI, brasileiro, solteiro, nascido no dia 30/12/1994, filho de 

Willian Leonel Bregochi e Maria Auxiliadora da Costa; onde foi prolatada a 

sentença que decreto a interdição, WILLIAN JUNIOR DA COSTA 

BREGOCHI e por ser reconhecidamente incapaz para os atos da vida civil, 

sendo-lhe nomeado curadora a ora requerente. Assim sendo e, para que 

chegue ao conhecimento dos interessados, determinou o MM. Juiz a 

publicação do presente Edital de Interdição, que será publicado por três 

vezes com intervalo de 10 (dez) dias e afixado no lugar de costume, no 

Diário de Justiça deste Estado, pelo prazo de lei. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 23 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAYRA CORADI 

BRAGA, digitei. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001894-94.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GODOI COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça , 

no prazo legal. Nada mais.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001369-49.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO PRATES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001369-49.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS EXECUTADO: GERALDO PRATES DE ALMEIDA Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Ação Fiscal em que as partes informam que realização de 

acordo, com o integral cumprimento. 2. Cumpre registrar que a conciliação 

pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. 3. Preconiza o artigo 139, incisos II 

e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito. 4. Desta 

forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que 

atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. 5. 

Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes. 6. Por esta razão, HOMOLOGO 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo firmado entre 

as partes, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, “b” do Código 

de Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO 

com resolução de mérito, reconhecendo a satisfação integral da obrigação 

conforme manifestação do credor nos termos do art.924, II do CPC. 7. 

Custas e honorários na forma pactuada no acordo. 8. P.I.C. 9. Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de janeiro 

de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65485 Nr: 3514-71.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES F. DE 

ANDRADE - OAB:15.154/MT, JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO - 

OAB:15.343/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento/extinçã, face o teor 

do ofício de fls. 221v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82842 Nr: 2430-30.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMAS ANDRZEJEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183/MT, Tairo Domingos Dartora - OAB:16.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 
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- OAB:12.208 -A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A parte promovida/executada, por meio 

de seu procurador, para que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62788 Nr: 774-43.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ISKIERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74160 Nr: 1628-66.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A parte promovida/executada, por meio 

de seu procurador, para que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72888 Nr: 891-63.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA VIEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALÇHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A-MT, CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - OAB:12998/MT, 

FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, PAULO SERGIO CIRILO - 

OAB:5448/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO CIRILO - 

OAB:5448/B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A parte promovida/executada, por meio 

de seu procurador, para que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5943 Nr: 1145-27.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PIAZZA, ONOILI SANTANA FLAMIA PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

Campo Novo do Parecis, 27 de janeiro de 2020.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35814 Nr: 2603-64.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA REGINA 

RIVALTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21.936/O-MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:17088/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A parte promovida/executada, por meio 

de seu procurador, para que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39327 Nr: 2680-39.2011.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCADORA DE MÃO DE OBRA BRASNORTE 

LTDA, CLARICE BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 
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autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

Campo Novo do Parecis, 27 de janeiro de 2020.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39983 Nr: 239-51.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA REGINA 

RIVALTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21.936/O-MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A parte promovida/executada, por meio 

de seu procurador, para que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68901 Nr: 2517-54.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESIONE MARIA CAETANO, EXPEDITA RODRIGUES DA 

SILVA, JOSE RUBENS VIANA, LINDAURA GARCIA DOS REIS, GEOVANDO 

MOREIRA BARBOSA, LENIR REGINA DA SILVA JACOBI, NEUMA SILVA 

TRINDADE DE SOUZA., MARCOS DA CUNHA RUFINO, MARLY GALVÃO 

DE FREITAS FEITOZA, MARIA JOSE DE LIMA FIRMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM, 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT, CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - OAB:12998/MT, 

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A parte promovida/executada, por meio 

de seu procurador, para que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71226 Nr: 4187-30.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI MIRANDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXICASE MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, Sales Missio - OAB:8142-B/MT, TELMO DA ROCHA 

MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT, MARIANA 

ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:16155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A parte promovida/executada, por meio 

de seu procurador, para que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002055-07.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DA GUIA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002055-07.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

10/03/2020 13:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000867-73.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ELIZETE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 28 DE JANEIRO DE 

2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002867-46.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CHINAIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 28 DE JANEIRO DE 
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2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000868-58.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE ALMEIDA PRADO (AUTOR(A))

CLEONICE MANOELA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 28 DE JANEIRO DE 

2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001558-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001558-24.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 25.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: JOSE SOARES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS POLO 

PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERIDO para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar suas 

alegações finais, manifestando quanto ao documento juntado aos autos 

pela parte requerente. CAMPO VERDE, 28 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31283 Nr: 1394-57.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algodoeira Paraíso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olga Geny de Almeida Alves 

- OAB:OAB/MT 2.606

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto ao retorno dos autos à 1ª Instância.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32511 Nr: 2627-89.2010.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VINICIUS MARTINS REZENDE, Cpf: 

79652492191, Rg: 936.956, Filiação: Tânia Cristina Martins Rezende, data 

de nascimento: 25/03/1982, brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, 

solteiro(a), autônomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. BEM COMO, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, 

apresentar suas CONTRARRAZÕES..

Sentença: Autos n° 2627-89.2010.811.0051 – 32511Busca e Apreensão 

Sentença.Vistos etc.Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por 

Banco do Brasil S/A, em face de Vinicius Martins Rezende, ambos 

devidamente qualificados.A parte autora, intimada pessoalmente para dar 

andamento ao feito, quedou-se inerte.É o breve relatório. Decido.É de 

trivial conhecimento que a inércia do autor em dar prosseguimento ao feito 

pode gerar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que, 

pessoalmente intimado, o mesmo dê continuidade à sua omissão.Assim 

ocorre mesmo com a proibição velada do Novo Código de Processo Civil, 

no sentido de impedir a extinção do feito por abandono do autor sem 

pedido expresso do réu (art. 485, § 3º, do NCPC). É que, no caso dos 

autos, o Requerido ainda não foi citado, de forma que não se pode 

presumir eventual interesse seu no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido:“Ao juiz é lícito declarar ex officio a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito, por abandono do autor quando o réu ainda não tenha 

sido citado.” (STJ, Resp 983.550, 1ª Turma)No mais, conforme se nota da 

correspondência juntada aos autos, afirma-se o atendimento à regra da 

intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1º, do NCPC.Decido.Pelo 

exposto, ante a desídia autoral, apesar de devidamente intimado, 

DECLARO extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. 

Sem honorários.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, ARQUIVE-SE.P.I.C.Campo Verde/MT, 03 de setembro de 

2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 27 de janeiro de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32525 Nr: 2641-73.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Medeiros Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Ivo dos Santos - 

OAB:20489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 
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OAB:3.162-MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto aos embargos apresentados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34402 Nr: 941-28.2011.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

quanto ao desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136590 Nr: 9073-64.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Luis Pires-ME, Bruno Luis Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que já escoou o lapso 

temporal solicitado, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, SOLICITAR O QUE ENTENDER DE DIREITO PARA O 

REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12917 Nr: 2409-37.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QBE Brasil Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Vicente Mesquita 

Char - OAB:16243-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Castrillo - 

OAB:3990/MT, Vagner Soares Sulas - OAB:8.455

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, impulsiono os autos a parte 

AUTORA, para que no prazo de 15 dias(quinze) manifeste - se acerca do 

Ofício colacionado as fls 209v, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70045 Nr: 2925-47.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Pavei Bif

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

da parte exequente a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o 

que entender de direito, inclusive quanto ao prosseguimento do feito para 

a execução de eventual remanescente, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127829 Nr: 4654-98.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Sávio Gonçalves de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 Autos n° 4654-98.2017.811.0051 - 127829 Cobrança Sentença. Vistos 

etc. (...) Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente para 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização correspondente a 

cento e dez pontos percentuais da tabela FIPE para o veículo segurado. O 

valor da indenização deverá considerar o preço atribuído pela Tabela FIPE 

no momento da recusa ao pagamento, em 19 de junho de 2017, depois 

corrigido pelo INPC a partir da data de celebração do pacto até o dia do 

efetivo pagamento – Súmula 632 do STJ, mas acrescido de juros 

moratórios legais a partir da citação. DEVERÁ o Requerente, por outro 

lado, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder à entrega do salvado à 

Requerida. CONDENO a Requerida, ainda, ao pagamento de metade das 

custas e dos honorários advocatícios, fixados no que corresponder a 

10% do valor da condenação. JULGO improcedente, por outro lado, o 

pedido de compensação por danos morais. Certificado o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por 

parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no 

prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172646 Nr: 316-76.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINAELSON DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172645 Nr: 315-91.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDORAL SOUSA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 2020.
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André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172315 Nr: 100-18.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172319 Nr: 102-85.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172321 Nr: 103-70.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO AMARO ARAUJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172322 Nr: 104-55.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVAN DA CONCEIÇÃO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172604 Nr: 275-12.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA NONATA MOREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172605 Nr: 276-94.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.
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INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131452 Nr: 6521-29.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6521-29.2017.811.0051 – 131452.

Cumprimento de sentença

Despacho.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual o Exequente, após 

apresentar os cálculos iniciais, apresentou pedido de retificação, quando 

então pleiteou pela homologação de novos cálculos, em valores 

substancialmente superiores aos apresentados inicialmente.

Devidamente intimado, o Executado manifestou-se pela suposta 

impossibilidade de homologação dos cálculos, em razão da alegada 

ausência de fixação da Renda Mensal Inicial, o que impossibilitaria a 

aferição correta do total devido.

De fato, os novos cálculos apresentados pelo Exequente não informam de 

maneira clara a origem da fixação da renda mensal em que se baseiam, 

restando impossibilitado ao Juízo, nesse momento, a sua homologação.

Isso posto, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 dias, traga 

aos autos o demonstrativo de cálculo em que se aferiu a renda mensal 

inicial do benefício.

Após, INTIME-SE o Executado para o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138550 Nr: 10088-68.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10088-68.2017.811.0051 - 138550

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Executado em impugnar os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 97/99.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de novembro de 2019.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 164921 Nr: 3053-86.2019.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Louis Dreyfus Commodities Brasil Ltda, 

Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, Octávio Lopes Santos Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:196.524/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.INTIMEM-SE os 

Embargantes, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para que 

procedam ao recolhimento das custas processuais pendentes, sob pena 

de extinção do feito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2020.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 170651 Nr: 5746-43.2019.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cezar de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5746-43.2019.811.0051 - 170651

Embargos à Execução

Despacho.

Vistos etc.

A análise dos autos não permite o imediato deferimento das benesses da 

justiça gratuita, ainda mais quando considerado o vultoso negócio jurídico 

que, ao final, ensejou a emissão de título de crédito de aproximadamente 

R$ 80.000,00.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pelo 

Embargante não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Embargante, na pessoa de seu ilustre Procuradora, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102700 Nr: 322-25.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João dos Santos Júnior, Deolindo A. de 

Campos Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ROQUE SAGIN - 

OAB:17891, Liana Gorete Roque Sagin - OAB:10.486/MT, Ricardo 

Alexandre Viana - OAB:17947/B

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 
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contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 do NCPC, a 

fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124851 Nr: 3286-54.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altemar Roberto Eckert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3286-54.2017.811.0051 – 124851.

Cobrança

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia, a questão atinente ao pedido de concessão da 

gratuidade de justiça já mereceu ampla e exaustiva manifestação do Juízo 

no sentido de se negar o pleito.

Além disso, o presente feito já mereceu sentença extintiva, exatamente 

pela ausência do recolhimento das custas judiciais, ressaltando-se, 

inclusive, que a citada sentença já teve seu trânsito em julgado, em 

decorrência da inércia do Requerente em recorrer de forma tempestiva e 

adequada.

Assim, dada a imutabilidade adquirida com a coisa julgada, tem-se a 

impossibilidade de se rediscutir a sentença prolatada por meio de simples 

petição.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.

No mais, tendo em vista o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

expedindo-se o necessário para o recolhimento das custas judiciais.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123285 Nr: 2578-04.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Gimenes Biazon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627

 Autos n° 2578-04.2017.811.0051 - 123285

Revisional

Decisão.

Vistos etc.

O E. Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp 1716113/DF; REsp 

1721776/SP; REsp 1723727/SP; REsp 1728839/SP; REsp 1726285/SP; 

REsp 1715798/RS ao rito dos recursos repetitivos, tema n° 1016, com a 

suspensão, em todo o território nacional dos processos que tenham por 

objeto a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que 

prevê reajuste por faixa etária; e b) ônus da prova da base atuarial do 

reajuste.

Assim, DETERMINO o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria 

repetitiva pela Corte maior.

INTIMEM-SE as Partes para que, encerrado o julgamento no Superior 

Tribunal de Justiça, requeiram o que de direito.

Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório.

 Adverte-se que o trânsito em julgado dos precitados Recursos Especiais 

terá como consequência também o reinício do prazo de prescrição.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137487 Nr: 9548-20.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Selma Zangerolami

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pela 

Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, a partir da cessação do benefício anteriormente concedido, em 

25 de julho de 2017.As prestações em atraso deverão ser pagas de uma 

única vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros 

moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.DETERMINO 

ainda, que o Requerido implante, de imediato, o benefício previdenciário de 

auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, 

não podendo ser inferior a um salário mínimo.Oficie-se ao posto do INSS 

em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia 

desta sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte 

Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como 

recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 

3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 9 de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97560 Nr: 3244-73.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPdS, LPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3244-73.2015.811.0051 - 97560

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação pessoal do Executado, DETERMINO que 

se solicitem informações pelo Sistema Siel e Infojud acerca de seu 

endereço atualizado.

Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário a sua citação, observando-se 

as advertências consignadas na decisão inicial.

Do contrário, INTIME-SE a Exequente e depois o Ministério Público, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, requeiram o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.
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André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131316 Nr: 6459-86.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassildo Scaranaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:SP/153.447, Raphael Neves Costa - OAB:OABMS 12.178-A, 

Ricardo Neves Costa - OAB:SP/120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6459-86.2017.811.0051 - 131316

Busca e Apreensão.

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido feito pelo Requerente para solicitar informações, da 

Receita Federal e da Justiça Eleitoral, acerca do atual endereço do 

Requerido.

Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à citação da Parte e ao 

cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo.

 Se impossível a localização do Requerido, INTIME-SE o Requerente para 

que solicite o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140843 Nr: 773-79.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Cortes de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO procedente o pedido de aposentadoria por invalidez 

aduzido pelo Requerente, confirmando a tutela concedida, para condenar 

o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, incluindo 

décimo-terceiro salário, a partir da data da cessação do benefício de 

auxílio-doença, em 27 de dezembro de 2017. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma única vez, às quais incidirão os índices de 

correção monetária e juros moratórios previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal.Das prestações em atraso deverão ainda ser descontados 

os valores já recebidos pelo benefício concedido na decisão 

liminar.DETERMINO ainda, que o Requerido implante, em dez dias a partir 

do trânsito em julgado desta sentença, o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, com renda mensal inicial de 100% do salário 

de benefício, não podendo ser inferior a um salário-mínimo (art. 2º, VI, da 

Lei 8.213/91). INTIME-SE o Requerido, por meio de seu procurador, 

devendo ser encaminhada cópia desta sentença, acompanhada dos 

seguintes documentos da parte Autora: CPF, Carteira de Identidade e, 

também com o seu endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 

482/2005 – CGJ/DJA. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso 

(Súmula 111/STJ). Sem custas. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C.Campo 

Verde/MT, 24 de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128214 Nr: 4850-68.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angélica Correa Blaite

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4850-68.2017.811.0051 - 128214

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução na qual a Exequente desistiu da ação.

É o relato do necessário. Decido.

De trivial conhecimento, as execuções se diferem significativamente das 

ações de conhecimento, uma vez que já possuem título pré-constituído a 

embasar o direito a que se visa a efetivar. Por essa razão, a desistência 

desse tipo de ação tem regramento específico, diferente do procedimento 

exigido nas ações de conhecimento. Com efeito, diz o art. 775, do NCPC:

“Art. 775. O Exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.”

Na execução, portanto, por não se discutir a existência do direito, a 

desistência da ação pela Exequente não necessita a anuência do 

Executado.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para declarar extinto o 

presente feito executivo, nos termos do art. 775 e 924, IV, ambos do 

NCPC.

CONDENO a Exequente ao pagamento das custas. Sem honorários.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137377 Nr: 9493-69.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Delfina das Dores Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “No caso dos autos, o perito judicial foi conclusivo em afirmar que não há 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa, respondendo aos 

quesitos das partes e, após regular exame, concluindo que a parte tem 

condições de exercer atividade laboral. Assim, ausente o requisito da 

incapacidade, imprescindível à concessão dos benefícios pleiteados, é de 

rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o 

pedido formulado pela parte autora". 5. Embargos de declaração 

desprovidos.” (Supremo Tribunal Federal STF; ARE-AgR-ED 754.992; SP; 

Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 10/12/2013; DJE 03/02/2014; Pág. 

64) Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos 

legais do auxílio-doença, a improcedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe. Portanto, tem-se por prejudicada a realização da audiência 

de instrução para comprovação da qualidade de segurada especial, visto 

que, mesmo que se comprovasse a condição de segurada especial rural, 

não se teria como conceder o benefício pleiteado, posto que não 

verificada a condição da incapacidade laborativa.Decido. Pelo exposto, 

JULGO inteiramente improcedentes os pedidos feitos pela Requerente, na 

forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Sem custas e sem 

honorários, dada a gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 

27 de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117478 Nr: 6098-06.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudivania Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 
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OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6098-06.2016.811.0051 – 117478.

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Conforme informado a esse Juízo pelo órgão Jurídico da Autarquia Ré, 

encerrou-se o JUSCONVENIO com o Judiciário Estadual. Dessa forma, a 

Agência da Previdência Social de Atendimento de Demandas Judiciais 

(APS/ADJ) em Cuiabá/MT, não mais possui competência para atender as 

demandas judiciais estaduais.

Dessa forma, REVOGO a decisão anterior.

Por consequência, CUMPRA-SE a decisão de p. 132.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88883 Nr: 449-94.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bizari Transportes Rodoviários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, Washington Faria Siqueira - 

OAB:MT/18071-A

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 do NCPC, a 

fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117571 Nr: 6151-84.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sheila Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6151-84.2016.811.0051 - 117571

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de Impugnação à Execução oposta pelo Instituto Nacional do 

Seguro Nacional – INSS, devidamente qualificado, em face de Sheila 

Cristina Farias da Silva, igualmente qualificada.

Para tanto, alegou excesso de execução nos cálculos apresentados pela 

Exequente, supostamente em razão de ter fixado o valor dos honorários 

sucumbenciais em dissonância com o patamar fixado no acórdão do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

A Exequente manifestou-se nos autos, oportunidade em que defendeu os 

cálculos apresentados.

É o relato do necessário. Fundamento.

Razão não assiste ao Executado.

Isso porque, ao contrário de suas alegações, a sentença, que fixou os 

honorários sucumbenciais não foi alterada nesse ponto, por ausência de 

impugnação específica por parte do Executado, o que impediu sua análise 

pelo Tribunal.

Para tanto, colaciono trecho do acórdão prolatada, em que se considera a 

impossibilidade de alteração da sentença no tocante a fixação dos 

honorários sucumbenciais ante a ausência de impugnação específica:

“Não havendo recurso voluntário quanto ao item, e sendo incabível a 

remessa oficial, confirma-se a sentença quanto aos honorários 

advocatícios.”

Portanto, nada há a alterar os cálculos apresentados pelo Exequente.

Decido.

 Isso Posto, JULGO improcedente a presente impugnação à execução.

Por consequência HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Exequente.

 Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos 

termos propostos pelo procurador da Exequente.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108388 Nr: 1952-19.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves Queiróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1952-19.2016.811.0051 - 108388

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 2164-40.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Damasceno de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Autos n° 2164-40.2016.811.0051 - 109234

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Requerido, as razões lançadas à impugnação da 

proposta de honorários periciais não são suficientes à substituição do 

profissional designado.

 Com efeito, o Magistrado não está obrigatoriamente vinculado à tabela 

confeccionada pelo CNJ, além do mais, a impugnação do Requerido veio 

desacompanhada de qualquer elemento a corroborar-lhes as razões. 

Trata-se de impugnação pura, sem qualquer arrimo técnico, único capaz 

de permitir o fiel questionamento das razões do Perito.

Assim, pelo exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada pelo Requerido.

INTIME-SE o Requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, consigne o 

valor integral dos honorários e das despesas periciais, sob pena de 

preclusão da prova.

Não havendo depósito, INTIME-SE o Requerente para que, caso pretendam 

a produção da referida prova pericial, promovam ele próprio o 

adiantamento do valor.

 Depositado o valor integral por qualquer das Partes, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão anterior.

Não havendo pagamento, DEVOLVAM-ME conclusos os autos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87993 Nr: 175-33.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilva Severiano Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 175-33.2015.811.0051 - 87993

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107410 Nr: 1690-69.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Autos n° 1690-69.2016.811.0051 - 107410

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista que o feito principal foi remetido à segunda Vara para 

julgamento, REMETAM-SE os autos àquela Serventia, com as homenagens 

de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direitovvv

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122485 Nr: 2243-82.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Se-Distribuidora de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Soares Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2243-82.2017.811.0051 - 122485Execução Decisão.Vistos 

etc.No ponto, o Exequente não observou o procedimento disposto na 

norma supracitada, de jeito que se torna impossível o deferimento do 

processamento do incidente.No mais, a fim de conferir celeridade ao feito, 

INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens 

penhoráveis do Executado, sob pena de suspensão do feito.Na hipótese 

de inércia ou de não localização dos bens, INTIME-SE o Exequente, na 

pessoa de seu ilustre Procurador, para que indique bens disponíveis do 

Executado, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma 

do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido prazo, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE 

os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou 

até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do 

lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, INTIMEM-SE as Partes 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, 

devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 7 

de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87470 Nr: 4929-52.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weg-Cestari Redutores e Motor Redutores S/A, Alcides 

Cestari Netto, Mauro Nunes Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Norton de Oliveira & Cia Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gustavo Vedovelli da 

Silva - OAB:216.838/SP, LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:210933, SABRINA RODRIGUES PEREIRA - OAB:399419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Autos nº 4929-52.2014.811.0051 - 87470

Execução

 Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista o pedido da Exequente quanto ao sobrestamento do feito, 

DETERMINO a suspensão da presente execução até o dispêndio do pedido 

de recuperação judicial.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou 

até eventual determinação do Juízo da Recuperação Judicial.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132493 Nr: 7169-09.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Benildo Maschio, Cilene Lopes Maschio, 

Luiz Antonio Quadros Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rutinéia Bender - 
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OAB:14.119/SC, VALDIR JOSE MICHELS - OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 7169-09.2017.811.0051 - 132493

Carta Precatória

 Decisão.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação pessoal do Executado, EXPEÇA-SE novo 

mandado citatório, observando-se as advertências consignadas na 

decisão inicial.

Caso o Sr. Oficial de Justiça, mesmo diligenciando por duas vezes ao 

domicílio do Executado, não consiga encontrá-lo, e caso tenha indícios de 

que tenta ocultar-se – os quais deverão ser explicitados na certidão –, 

deverá proceder nos termos do art. 252 do NCPC, intimando-se a um 

familiar ou na falta desse qualquer outra pessoa ali residente que, no dia 

seguinte, voltará para efetuar a citação dos Executados no horário em que 

especificar.

Após, CUMPRA-SE observando as determinações da decisão anterior.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131311 Nr: 6458-04.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elionardo Pereira Lopes, Francisco Alves de 

Souza, Miguel Bispo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anésio Rieth - OAB:25.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6458-04.2017.811.0051 - 131311

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Da análise dos autos, percebe-se que ainda não se esgotaram as 

tentativas de citação dos Executados.

 Com efeito, embora se tenha conseguido, por meio dos Sistemas Siel e 

Infojud, endereços diversos daqueles fornecidos pela Exequente, as 

medidas tomadas para a citação não foram suficientes.

 A toda evidência, a citação do Executado Miguel Bispo de Lima, no 

endereço Fazenda Jangada, Zona Rural, nesta Comarca não foi tentada.

 De igual forma, ao que diz respeito ao Executado Francisco Alves de 

Souza, observa-se que a correspondência enviada para citação foi 

devolvida em decorrência de insuficiência de endereço, de jeito que se 

mostra necessária a expedição de carta precatória, notadamente porque 

as consultas realizadas indicaram rua, quadra e lote.

Assim, antes da citação por edital, mostra-se prudente nova tentativa de 

citação dos Executados.

Para tanto, EXPEÇA-SE o necessário à citação, observando-se as 

advertências iniciais.

Se ainda assim impossível a localização dos Executados, DETERMINO a 

citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Nessa hipótese, NOMEIO 

o ilustre Defensor Público como Curador dos Executados.

Após, INTIME-SE a Exequente, por meio de seu Procurador, para que 

requeira que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103615 Nr: 603-78.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane de Oliveira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Galvão Serra e 

Jurgielewicz - OAB:16.815/MS, Bruno Terence Romero R. G. Dias - 

OAB:9.381/MS, Julio Sergio Greguer Fernandes - OAB:11.540/MS

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 do NCPC, a 

fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94910 Nr: 2325-84.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNM, TRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2325-84.2015.811.0051 - 94910

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Da análise dos autos, percebe-se que a correspondência encaminhada 

para a intimação do Executado, a respeito da constrição realizada em 

suas aplicações financeiras, foi encaminhada para endereço diverso 

daquele em que se conseguiu sua citação.

Assim, a fim de evitar eventual arguição de nulidade, PROCEDA-SE à 

intimação do Exequente no endereço Rua Rondônia, nº. 378, Bairro São 

Lourenço, nesta Cidade de Campo Verde-MT.

Após, em não sendo apresentada qualquer objeção, INTIME-SE a 

Exequente para que diga a respeito do bloqueio realizado, se suficiente ou 

não à satisfação do crédito.

Em sendo verificada a insuficiência do pagamento, deverá a Exequente 

apresentar cálculo atualizado da dívida e requerer às diligências que 

entender pertinentes.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116007 Nr: 5172-25.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Dirceu Pinhatti Mendes, André Maraschin
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francilene Bezerra da Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B

 Sem prejuízo, DEFIRO a solicitação de informações à Receita Federal. 

Para tanto, solicite-se, pelo Sistema INFOJUD, a última declaração de 

imposto de renda disponível para os CPF.Com a reposta, INTIME-SE o 

Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que indique bens 

disponíveis da Executada, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no 

aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 08 

de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102581 Nr: 283-28.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Zanzarni Cimadom, Antonio Francisco Cimadon, 

Olavo Cimadom, Leonice de Fátima Gonsalves Cimadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Luciano de Tarso Huergo Bauermeister, 

Abraão Lincoln Carpes Bauermeister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anésio Rieth - OAB:25.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur Akio Kayano - 

OAB:8884/MS, Flavio Luciano de Tarso Huergo Bauermeister - 

OAB:7328/B, Getúlio Gideão Miglioli Bauermeister - OAB:10929/MS

 Autos n° 283-28.2016.811.0051 - 102581

Embargos à Execução

Despacho.

Vistos etc.

Ante a ausência de pedidos, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84626 Nr: 3684-06.2014.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT

 Autos n° 3684-06.2014.811.0051 - 84626

Divórcio

Despacho.

Vistos etc.

Embora na inicial a Requerente não tenha pedido a alteração do nome para 

aquele usado antes do matrimônio, o nome é direito personalíssimo, de jeito 

que, mesmo que o pedido de alteração tenha ocorrido após o trânsito em 

julgado da sentença e totalmente divorciado da praxe normalmente 

utilizada, nada impede o processamento de sua pretensão.

Assim, por cautela, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para 

que se manifeste a respeito do pedido da Requerente.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140916 Nr: 813-61.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O, Simone Taday - OAB:20255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 813-61.2018.811.0051 - 140916

Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, a ação de revisão da prestação alimentícia, seja na 

modalidade de majoração, redução, oferecimento ou de extinção da verba, 

segue o mesmo rito da ação para sua fixação, bem disciplinada na Lei 

5.478/68.

 No entanto, encaminhado os autos ao Centro de Conciliação e Resolução 

de Conflitos, ante a impossibilidade de resolução consensual entre as 

Partes, abriu-se prazo de resposta à Requerida, quando, em verdade, o 

procedimento correto seria a designação de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento.

Assim é que, para prestigiar o procedimento da Lei de Alimentos, 

sabidamente mais célere, deixa-se de seguir a tramitação do rito ordinário, 

para designar de pronto a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento.

Para tanto, INTIMEM-SE as Partes para que compareçam à audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada no dia 18 de fevereiro 

de 2020, às 14:30 horas de Mato Grosso, advertindo-as de que devem 

apresentar suas testemunhas, independentemente de intimação.

A falta injustificada do Requerente determinará o arquivamento do pedido.

INTIME-SE o Ministério Público.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 171568 Nr: 6212-37.2019.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Cristiny Aguiar, Paulo Cezar de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tobiano Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Rodrigues Rocha - 

OAB:18952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6212-37.2019.811.0051 - 171568

Embargos à Execução

Despacho.

Vistos etc.

A análise dos autos não permite o imediato deferimento das benesses da 

justiça gratuita, ainda mais quando considerado o vultoso negócio jurídico 

que, ao final, ensejou a emissão de título de crédito superior a um milhão e 

meio de reais.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pela 

Embargante não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a 

Embargante, na pessoa de seu ilustre Procuradora, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 170186 Nr: 5503-02.2019.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Bork

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carine Maria Cecconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CORREA PEREIRA - 

OAB:22393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO parcialmente o pedido liminar aduzido pelo Embargante para 

DETERMINAR a suspensão da restrição de circulação que recaiu sob o 

veículo com placa ANV3287, por força do cumprimento de sentença nº. 

282-53.2010.811.0051, Id. 30173.JUNTE-SE cópia da presente decisão 

nos autos da mencionada execução, a fim de impedir o prosseguimento da 

expropriação do veículo.Sem prejuízo, CITE-SE a Embargada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contestação, sob pena de 

revelia.Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2020.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89760 Nr: 718-36.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiorentino José Bordignon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 do NCPC, a 

fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92226 Nr: 1405-13.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armarinhos J. L. Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algobom Indústria e Comércio de Produtos 

Têxteis Ltda, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065/A

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Ao contrário do afirmado pelo Exequente, o incidente de cumprimento de 

sentença ainda não mereceu impulso oficial.

Assim, INTIME-SE a Executada Algobom Indústria e Comércio Texteis Ltda, 

na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento integral da dívida, acrescida das custas 

processuais eventualmente adiantadas, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de permitir o início dos 

atos expropriatórios, com honorários advocatícios correspondentes a 

10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 do NCPC, a 

fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em julgado.

 Por fim, ao que diz respeito ao remanescente das custas processuais, 

INTIME-SE o Executado Banco Bradesco para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complemente o pagamento, se assim entender pertinente, 

sob pena de penhora.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100541 Nr: 4188-75.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Godoy da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Galvão Serra e 

Jurgielewicz - OAB:16.815/MS, Bruno Terence Romero R. G. Dias - 

OAB:9.381/MS, Fernanda Silva Ferreira - OAB:19770/MT, Ivo Marcelo 

Spínola da Rosa - OAB:13.731 OAB/MT, Julio Sergio Greguer 

Fernandes - OAB:11.540/MS

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.
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Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 do NCPC, a 

fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91353 Nr: 1153-10.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Souza Filho & Luiz de Souza Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 do NCPC, a 

fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126318 Nr: 3986-30.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denis Conceição de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 do NCPC, a 

fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142961 Nr: 1725-58.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Dirceu Pinhatti Mendes, Espólio de Dirceu 

Pinhatti Mendes, André Maraschin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Augusto Sagboni Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 

NETO - OAB:9277, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1725-58.2018.811.0051 - 142961

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução ajuizada por Espólio de Dirceu Pinhatti 

Mendes em face de César Augusto Sagboni Xavier, na qual, por meio de 

acordo, se conseguiu a satisfação integral do débito.

Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso as Partes ao pagamento de 

eventuais custas remanescentes. Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 09 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103974 Nr: 697-26.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Gueno Ltda -EPP, Denimércio Loacyr 

Gueno, Dinomércio Leocir Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 Autos n° 697-26.2016.811.0051 - 103974

Revisional

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de ação revisional de contrato na qual as Partes, depois de 

sentenciado o feito, celebraram acordo.

Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do ajuste 

firmado pelas Partes.
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Isso posto, HOMOLOGO o ajuste firmado pelas Partes, dando ao feito 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, b, do NCPC.

Custas pelos Requerentes.

Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações de estilo.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde-MT, 9 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108177 Nr: 1897-68.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinomércio Leocir Gueno-ME, Dinomércio 

Leocir Gueno, Denimércio Loacyr Gueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 Autos nº 1897-68.2016.811.0051 - 108177

Monitória

Sentença.

Vistos etc.

HSBC Bank Brasil S.A., instituição financeira devidamente qualificada, 

ajuizou a presente ação monitória em face de Supermercado Gueno LTDA, 

Dinomércio Leocir Gueno, e Denimercio Loacyr Gueno, todos igualmente 

qualificados.

As Partes compareceram aos autos e apresentaram acordo, requerendo 

sua homologação, assim como a extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, 

III, b, do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito.

Custas e honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 09 de janeiro de 2020.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91208 Nr: 1110-73.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delizangela Aparecida de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Executivo Tur Transportes, Município 

de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTON JOSÉ NASSER DE MELLO - 

OAB:5124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Ivo dos Santos - 

OAB:20489/O, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Autos n° 1110-73.2015.811.0051 - 91208

Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a recusa da profissional anteriormente nomeada, NOMEIO, 

para a realização da perícia já determinada, como Perito do Juízo, o Dr. Ivo 

Antônio Vieira – CRM/MT nº. 1.043, que poderá ser localizado à Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, nº. 898, na Cidade de Cuiabá/MT, 

telefones (65) 3612-7033/98113-1255.

Os honorários periciais serão aqueles já determinados na decisão 

anterior.

INTIME-SE o Perito para que se manifeste quanto ao valor dos honorários 

periciais fixados pelo Juízo.

Em não havendo concordância, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

nova nomeação.

Concordando o Perito com os honorários arbitrados, CUMPRA-SE na forma 

do despacho de p. 117/118.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141118 Nr: 893-25.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme F. Figueiredo 

Castro - OAB:OAB/MS 10.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 893-25.2018.811.0051 - 141118

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Embora o pedido feito pelo Exequente talvez fosse mais afeto ao Juízo 

deprecante, a diligência solicitada poderá conferir alguma celeridade ao 

feito, de jeito a autorizar que nesta carta precatória já se solicitem às 

entidades conveniadas as informações atualizadas acerca do endereço 

da Executada.

Assim, DEFIRO o pedido aduzido pelo Requerente para requisitar 

informações, da Justiça Eleitoral e da Receita Federal, acerca do endereço 

atualizado da Executada.

Feita a diligência, OFICIE-SE ao Juízo deprecante, encaminhando cópia dos 

resultados alcançados. Na oportunidade, SOLICITEM-SE informações 

acerca da pertinência da continuidade do feito.

Em sendo o caso, CUMPRA-SE integralmente o despacho anterior.

Após, DEVOLVA-SE, com as homenagens do juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99069 Nr: 3757-41.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRS, JAR, SRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tais Boeira do Nascimento e 

Silva - OAB:MT 201485/O, Thalitta Borges do Nascimento e Silva - 

OAB:25170/O

 Autos n° 3757-41.2015.811.0051 -  99069Execução de 

AlimentosDecisão.Vistos etc..Nesse contexto, REJEITO a justificativa 

apresentada pelo Executado.Em consequência, MANTEM-SE o protesto 

lançado em seu desfavor.Em continuidade, tendo em vista que as 

pesquisas via Sistema Renajud já foram realizadas, a fim de ultimar a 

penhora, INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, diga 

aos autos onde os veículos possam ser localizados.Com a resposta, 

EXPEÇA-SE mandado de avaliação e remoção. Se ainda assim impossível 

a satisfação do crédito, ABRA-SE vistas dos autos à Exequente e ao 

Ministério Público, para que requeiram o que de direito.Em nada sendo 

requerido, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, 

até ulterior manifestação das Partes ou até o advento do prazo 

prescricional de dois anos (art. 206, § 2º, do Código Civil).O prazo de 

prescrição só começará a correr a partir do encerramento do aludido 

prazo de suspensão, observando-se, ainda, a hipótese de suspensão do 

art. 198, I, do mesmo Código Civil.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 13 de janeiro de 

2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73015 Nr: 2003-69.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EANM, CAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA ARRUDA DA SILVA - 

OAB:24916/O

 Autos n° 2003-69.2012.811.0051 - 73015

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

POSTERGO a análise do pedido de penhora on-line para depois da 

manifestação da Exequente.

 Desta forma, tendo em vista que a Defensoria Pública não conseguiu 

contato com a Exequente, PROCEDA-SE sua intimação pessoal para 

comparecer ao núcleo da Defensoria Pública para dizer a respeito dos 

comprovantes de pagamentos anexados aos autos.

Por fim, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105380 Nr: 1031-60.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alternativa Agrícola e Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campaginin Venâncio Comércio de Produtos 

Agrícolas e Fertilizantes EIRELLI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIMPIO PARAENSE 

PALHARES FERREIRA - OAB:260166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anésio Rieth - OAB:25.004

 Autos n° 1031-60.2016.811.0051 - 105380

Execução

Decisão.

 Vistos etc.

À partida, CUMPRA-SE integralmente o despacho inicial, procedendo-se a 

penhora lá determinada.

No mais, a fim de conferir celeridade ao feito, DEFIRO a solicitação de 

informações à Receita Federal. Para tanto, solicite-se, pelo Sistema 

INFOJUD, a última declaração de imposto de renda disponível da 

Executada.

 Com a reposta, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que indique bens disponíveis da Executada, em 10 (dez) 

dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141837 Nr: 1196-39.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adama Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselito Barrachi Marzinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1196-39.2018.811.0051 - 141837

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Embora o pedido feito pelo Exequente talvez fosse mais afeto ao Juízo 

deprecante, a diligência solicitada poderá conferir alguma celeridade ao 

feito, de jeito a autorizar que nesta carta precatória já se solicitem às 

entidades conveniadas as informações atualizadas acerca do endereço 

da Executada.

Assim, DEFIRO o pedido aduzido pelo Requerente para requisitar 

informações, da Justiça Eleitoral e da Receita Federal, acerca do endereço 

atualizado do Executado.

Feita a diligência, OFICIE-SE ao Juízo deprecante, encaminhando cópia dos 

resultados alcançados. Na oportunidade, SOLICITEM-SE informações 

acerca da pertinência da continuidade do feito.

Em sendo o caso, CUMPRA-SE integralmente o despacho anterior.

Após, DEVOLVA-SE, com as homenagens do juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112975 Nr: 3861-96.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3861-96.2016.811.0051 - 112975

Monitória

Despacho.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação do Requerido, DETERMINO que se 

solicitem informações pelos Sistemas Siel e Infojud, acerca de seu 

endereço atualizado.

Em sendo localizado o endereço, EXPEÇA-SE o necessário à citação do 

Requerido, atentando-se para as advertências indicadas no despacho 

inicial.

Se impossível a localização do Requerido, INTIME-SE o Requerente para 

que solicite o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000030-81.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

VALDIM AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 
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SALA 1 - PROCESSUAL Data: 10/03/2020 Hora: 14:30 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 28148705. Campo Verde-MT, 28 de 

janeiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97872 Nr: 3360-79.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fidelcino Porto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomiris Aparecida Montovani Lima Correia, 

Alonso Lima Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 Certifico e dou fé que, por orientação judicial, INTIMO as partes para 

indicarem, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100733 Nr: 4250-18.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cássia Susuki Manucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grass Magic Construções Esportivas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora para no prazo legal, 

manifeste-se acerca da juntada da carta precatória negativa ref. 133, ou 

requeira o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74443 Nr: 3438-78.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques Comércio de Exportação e Importação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Textil Morumbi Ltda, José Carlos 

Dias Bueno, Cotton Lux Negócios de Algodão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erico Borges Magalhães - 

OAB:SP 275.460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Géssica Verônica Giro - 

OAB:135.145/SP, Paulo Augusto de Lima Cezar - OAB:166.039/SP, 

Roney Assunpção dos Santos - OAB:10.040-E

 Certifico que, INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, 

os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18122 Nr: 96-35.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda, Suely 

Terezinha de Sá Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162-MT

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu procurador, do AUTO DE 

AVALIAÇÃO realizada nos autos, fls. 130/132, sendo um imóvel rural de 

matrícula nº 281, do CRI local, denominado Fazenda "São Lourenço", 

medindo 5.000,00 m² (cinco mil metros quadrados), situada neste município 

e Comarca de Campo Verde-MT, de propriedade da executada Verdes 

Campos Aviação Agrícola Ltda, avaliado em R$ 762.250,00 (setecentos e 

sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31129 Nr: 1238-69.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidi Rosangela Hetzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wiegert & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidi Rosangela Hetzel - 

OAB:8244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Marcelo Macedo de 

Souza - OAB:13671/MT, Marcelo Falcão Ferreira - OAB:MT 11242, 

Reinaldo Camargo do Nascimento - OAB:24493-B

 INTIMO a parte executada, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de multa 

de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC). ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão 

judicial poderá ser levada a protesto por falta de pagamento, nos termos 

do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 9.492/97. CONSIGNE-SE que 

transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC sem o pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. Valor atual do débito: R$ 

7.089,89 (sete mil, oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95368 Nr: 2477-35.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Luiz Caetano de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Pedro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO a parte requerente para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca da contestação de ref. 123 e requeira o que 

entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145688 Nr: 2921-63.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 Autos n° 2921-63.2018.811.0051 - 145688

Habilitação de Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Conforme teor da manifestação de p. 8.120, nos autos da ação de 

recuperação judicial nº 3455-41.2017.811.0051 – Código 125251, 

revogou-se o substabelecimento anteriormente concedido ao Dr. Alberto 

Duranti, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 

19.533.

Dessa forma, não mais subsiste a razão ensejadora da declaração de 

suspeição da Magistrada Titular da 2ª Vara Cível desta Comarca, onde tem 

andamento o presente feito.

Isso posto, ENCAMINHEM-SE os autos à Juíza Titular da 2ª Vara Cível 

desta Comarca, para que a presente ação de recuperação Judicial seja 

presidida pela Magistrada competente.
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Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6159 Nr: 505-50.2003.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaquel Marques, Flávio Pio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:11134/MT

 Autos n° 505-50.2003.811.0051 (6159)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado FLÁVIO PIO GONÇALVES, devidamente citado, ofereceu 

resposta por meio de Advogado constituído, postergando a apresentação 

de suas razões de defesa.

O Acusado IZAQUEL MARQUES teve extinta sua punibilidade, nos termos 

do art. 107, I, do Código Penal (p. 195).

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

Quanto às provas a serem produzidas nos autos, constata-se que foi 

deferida a utilização de prova emprestada dos autos n° 

582-54.2006.811.00551 (14650), conforme se denota do termo de p. 158.

Por sua vez, o Réu reside na Comarca de Pedra Preta – MT, conforme 

comprovante de endereço de p. 275.

Assim, DETERMINO que seja expedida carta precatória para interrogatório 

do réu na Comarca onde reside, devendo acompanhar as peças 

imprescindíveis do processo, inclusive os áudios colhidos dos autos n° 

582-54.2006.811.00551 (14650), como prova emprestada, a fim de 

oportunizar a Defesa a reprodução prévia ao réu, caso queira, a fim de 

priorizar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

INTIME-SE o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do réu, via 

DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 2 de abril de 2019.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82014 Nr: 1852-35.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cássio Pereira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CÁSSIO PEREIRA RIBEIRO, Cpf: 

04796558128, Rg: 2436461-4, Filiação: Malvina Pereira dos Anjos Ribeiro e 

Edvange Joaquim Ribeiro, data de nascimento: 02/10/1989, brasileiro(a), 

natural de São Paulo-SP, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 99687956. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Ação PenalDespacho.Vistos etc.Processo enviado concluso 

para análise no período correicional.CUMPRA-SE o determinado na 

decisão de p. ref. 04.Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 02 de dezembro de 2019

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155905 Nr: 6841-45.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esmael Mercado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESMAEL MERCADO, Cpf: 06752050180, 

Rg: 28663934, Filiação: Cecilia Conceição Mercado e Pai Não Declarado, 

data de nascimento: 30/12/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), lavador de veículo, Telefone (66) 99659-3965. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  6 8 4 1 - 4 5 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(155905)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), RECEBO a denúncia na forma como colocada 

em juízo, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.CITE-SE o Acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, através de Advogado, responda à acusação, por escrito. Determino 

ainda, que conste no mandado a obrigação do oficial de justiça indagá-lo 

sobre a necessidade nomear-lhe o Defensor Público.COMUNIQUE-SE o 

recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e a 

DEPOL desta Comarca, conforme disposto no artigo 974, inciso II, da 

CNGC.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 29 de novembro de 2018.Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 04 de dezembro de 2019

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164587 Nr: 2895-31.2019.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 
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03405008166, Rg: 2087678-5, Filiação: Nilza Teodoro da Silva e Manoel 

Pereira da Silva, data de nascimento: 18/06/1989, brasileiro(a), natural de 

Campo Verde-MT, solteiro(a), operador de máquinas, Telefone 9699-7286. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: TERMO DE AUDIÊNCIANúmero dos Autos: 

2895-31.2019.811.0051 – Código 164587Espécie:Criminal/ Suspensão 

CondicionalData e horário:21 de outubro de 2019, às 13:30 horas 

(MT)OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença do 

Promotor de Justiça e da Defensora Pública. Ausente o réu que não fora 

encontrado para ser citado e intimado nos endereços informado nos 

autos, conforme certidão do oficial de justiça (folha de ref. 36). 

DELIBERAÇÕESA MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc. 

Diante da não localização do réu, determino sua citação por edital, com 

prazo de 15(quinze) dias, conforme determina o artigo 361 do CP. Após a 

expedição do edital, à conclusão para deliberações do artigo 366 do CPP. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Saem os presentes intimados. Às 

providências.”. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.CAROLINE SCHNEIDER G. 

SIMÕESJuíza de DireitoARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.Promotor 

de JustiçaTÂNIA LUZIA VIZEU FERNANDESDefensora Pública

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 04 de dezembro de 2019

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164731 Nr: 2959-41.2019.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELTON DIAS PEREIRA, Cpf: 03825001130, 

Rg: 2199746-2, Filiação: Edite Dias da Silva e Carlucio Sales Pereira, data 

de nascimento: 14/09/1989, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, 

solteiro(a), operador de máquinas agrícolas, Telefone (66) 99625-3522. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: TERMO DE AUDIÊNCIANúmero dos Autos: 

2959-41.2019.811.0051 – Código 164731Espécie:Criminal/ Suspensão 

CondicionalData e horário:21 de outubro de 2019, às 13:45 horas 

(MT)OCORRÊNCIASAberta a audiência foi constatada a presença do 

Promotor de Justiça e da Defensora Pública. Ausente o réu que não fora 

encontrado para ser citado e intimado no endereço informado nos autos, 

conforme Juntada de Informações (folha de ref. 33). DELIBERAÇÕESA 

MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc. Diante da não 

localização do réu, determino sua citação por edital, com prazo de 

15(quinze) dias, conforme determina o artigo 361 do CP. Após a 

expedição do edital, à conclusão para deliberações do artigo 366 do CPP. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Saem os presentes intimados. Às 

providências”. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.CAROLINE SCHNEIDER G. 

SIMÕESJuíza de DireitoARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.Promotor 

de JustiçaTÂNIA LUZIA VIZEU FERNANDESDefensora Pública

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Resumo da Inicial: (...)Ante o exposto, denuncio ELTON DIAS 

PEREIRAcomo incurso no artigo 306 do Código de Trânsito.(...)

Campo Verde, 04 de dezembro de 2019

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165349 Nr: 3229-65.2019.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO MARTINS DE SOUZA, Cpf: 

97795909191, Rg: 12426504, Filiação: Francisca Martins da Cruz e Renato 

Ferreira de Souza, data de nascimento: 02/01/1981, brasileiro(a), natural 

de Barra do Garças-MT, convivente, pedreiro. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Ante o exposto, denuncio RONALDO MARTINS DE 

SOUSAcomo incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência 

da Lei n.º 11.340/06.(...)

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  3 2 2 9 - 6 5 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(165349)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), RECEBO a denúncia na forma como colocada 

em juízo, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.CITE-SE o Acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, através de Advogado, responda à acusação, por escrito. Determino 

ainda, que conste no mandado a obrigação do oficial de justiça indagá-lo 

sobre a necessidade de nomear-lhe o Defensor Público.COMUNIQUE-SE o 

recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e a 

DEPOL desta Comarca, conforme disposto no artigo 974, inciso II, da 

CNGC.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 10 de julho de 2019.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 10 de dezembro de 2019

Elcie Cristina Martins Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130039 Nr: 5763-50.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Júnior Ramalho de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616/O

 Autos n° 5763-2017.811.0051 (130039)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

ACOLHO o pedido retro formulado pelo Advogado Dr. Douglas Cristiano 

Ales Lopes, que representa os interesses do Acusado Maycon Júnior 

Ramalho de Azevedo, tendo em vista a relevância de seus fundamentos, 

notadamente por estar impossibilitado de comparecer por motivos de 

saúde, e por orientação médica, conforme o respectivo atestado.

Por consequência, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para 

realizar-se no dia 06 de Abril de 2020, às 15h30min (MT).

Proceda-se a alteração cadastral do Advogado do polo passivo, a fim de 
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constar o nome do causídico Dr. Douglas Cristiano Ales Lopes, assim 

como o endereço por ele indicado, devendo ser excluída as anotações em 

nome do Dr. Gustavo Soares Bonifácio.

 Intimem-se o acusado e as testemunhas.

 Notifique-se o Ministério Público e o Advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6159 Nr: 505-50.2003.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaquel Marques, Flávio Pio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:11134/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do réu(a) Dr. Edno Damascena de Farias para, no 

prazo legal apresentar suas ALEGAÇÕES FINAIS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003080-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARIA ROCHA ANDRADE (AUTOR(A))

JOSIANE APARECIDA DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 28/04/2020, ás 09h40min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002993-96.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 28/04/2020, ás 09h40min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-66.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO ALEXANDRE SIMON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte autora para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 05/05/2020, às 13h20, na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT, com as 

advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-82.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NATHANAEL DE OLIVEIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono 

o feito a fim de intimar as partes para comparecer à Audiência de 

Conciliação para o dia 05/05/2020, às 09h00, na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT, com as advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-19.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NERI DEBORTOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono 

o feito a fim de intimar as partes para comparecerem à Audiência de 

Conciliação para o dia 27/04/2020, às 14h10, na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT, com as advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-56.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GELVIS GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000161-56.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:GELVIS 

GONCALVES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL 

LORENZZATTO POLO PASSIVO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

11/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-26.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO BRAGA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000163-26.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:EVANDRO 

BRAGA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 
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VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 98/2020

O DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA 

DA LEI, E

CONSIDERANDO que a servidora Márcia Röpke Senger, Auxiliar Judiciária, 

matrícula 7729, exercendo a função de GESTORA ADMINISTRATIVA 3, 

responsável pela Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca, 

usufruirá 15 (quinze) dias de férias no período de 28/01/2020 a 

11/02/2020 e 10 (dez) dias de férias no período de 12/02/2020 a 

21/02/2020;

R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora ROSMERI BROCH, Auxiliar Judiciária - matrícula 

8683, para exercer a função de GESTORA ADMINISTRATIVA 3 nos 

seguintes períodos:

- Férias – 28/01/2020 a 11/02/2020;

- Férias – 12/02/2020 a 21/02/2020.

P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 27 de janeiro de 2020.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000152-97.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON DE OLIVEIRA MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000152-97.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: CLEVERSON DE OLIVEIRA 

MACHADO Vistos, etc. Considerando a confluência de vontades, 

HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas 

conforme pactuado e, não havendo pactuação, serão dividas igualmente 

entre as partes (art. 90, § 2º do CPC), observando-se eventual 

deferimento do benefício da justiça gratuita. Como a transação ocorreu 

antes da sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento das 

custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, §3º do CPC). Com 

fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes: Art. 914. 

A sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos. Art. 915. Proferida sentença 

homologatória de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual 

cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, com as 

anotações devidas. Expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados nos autos, se necessário. P.R.I.C. e, após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Canarana, 27 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000387-98.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON ALFREDO WEIRICH (EXECUTADO)

HUDSON ALFREDO WEIRICH - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000387-98.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: HUDSON ALFREDO 

WEIRICH - ME, HUDSON ALFREDO WEIRICH Vistos, etc. Considerando a 

confluência de vontades, HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. 

Custas conforme pactuado e, não havendo pactuação, serão dividas 

igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do CPC), observando-se eventual 

deferimento do benefício da justiça gratuita. Como a transação ocorreu 

antes da sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento das 

custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, §3º do CPC). Com 

fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes: Art. 914. 

A sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos. Art. 915. Proferida sentença 

homologatória de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual 

cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, com as 

anotações devidas. Expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados nos autos, se necessário. P.R.I.C. e, após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Canarana, 27 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000524-80.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON ALFREDO WEIRICH (AUTOR(A))

HUDSON ALFREDO WEIRICH - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000524-80.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): HUDSON ALFREDO WEIRICH - ME, HUDSON ALFREDO 

WEIRICH REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Considerando que a 

execução de código 1000387-98;2018.8.11.0029 já foi alvo de 

homologação de acordo, os presentes embargos perderam a razão de 

sua existência, em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução 

de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

autorizando o desentranhamento dos documentos. Sem custas. Nos 

termos dos art. 934 e 935 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta 

data a sentença, desnecessária a intimação das partes. P.R.I.C. e, após, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Canarana, 28 de janeiro 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15820 Nr: 1529-43.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernandes & Corrêa Ltda, Josue Correa 

Fernandes, Maria Aparecida Rezende Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Correa da Costa 
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S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, MELCHIOR 

FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 Vistos.

 Trata-se de execução de título fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de FERNANDES & CORRÊIA LTDA E OUTROS, já 

qualificados no encarte processual, visando à satisfação do débito 

descrito na certidão de dívida ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente manifestou 

requerendo a extinção do processo em razão do adimplemento da dívida 

(fl. 234).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente e 

documentos juntados aos autos, verifica-se que o devedor procedeu ao 

pagamento da dívida ora exigida.

Certo é que, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que 

a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento no art. 924, II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78355 Nr: 3759-38.2019.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE VITOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Almeida - 

OAB:24.591-0/MT

 Vistos etc.

Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do processo 

neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por que 

CONFIRMO o recebimento da denúncia.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03.03.2020, às 

13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e defesa e se procederá ao interrogatório do acusado.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas.

Intime-se o réu para que compareça na audiência designada.

Intime-se o Advogado constituído.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57418 Nr: 2642-17.2016.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DI DOMÊNICO DIEHL & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERILDO CORDEIRO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Junior da Roza - 

OAB:26.828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que o requerido, embora intimado, não 

comprovou nos autos o pagamento do valor devido. Assim, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste, requerendo o que de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62263 Nr: 2248-73.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Liquidação->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Biguelini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos ao 

exequente para que se manifeste, requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2293 Nr: 752-39.1999.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamfil Piatkov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos, a fim de que 

seja intimada a parte exequente, pessoalmente, para que se manifeste nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que o patrono da 

mesma, embora devidamente intimado, não se manifestou nos autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25631 Nr: 3441-70.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitorino Augusti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MUNICÍPIO DE CANARANA - MT, CNPJ: 

15023922000191 e atualmente em local incerto e não sabido VITORINO 

AUGUSTI, Cpf: 25252470006, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÂO para que as partes tomem ciência do inteiro 

teor da sentença que extinguiu a Execução Fiscal..

Sentença: Ante o exposto, nos termos do art. 156, inciso V, do Código 

Tributário Nacional e art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução fiscal movida em face de VITORINO 

AUGUSTI..Sem incidência de custas processuais, tendo em vista a 

existência de imunidade recíproca constitucional, como também honorários 

advocatícios, diante da ausência de angularização da relação jurídica. 

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MICHAEL BROETTO, 

digitei.

Canarana, 24 de janeiro de 2020

Maria Amelia Dedone Costa Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52632 Nr: 3168-18.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT, EVALDO OSVALDO DIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinety Nonato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MUNICÍPIO DE CANARANA - MT, CNPJ: 

15023922000191 e atualmente em local incerto e não sabido MARINETY 
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NONATO DA SILVA, Cpf: 36255530159, Rg: 13146297-0, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÂO para que as partes tomem ciência do inteiro 

teor da sentença que extinguiu a Execução Fiscal.

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal 

com fundamento no art. 924, II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Sem custas.Intimem-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos, com as devidas anotações e baixas 

regulares.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MICHAEL BROETTO, 

digitei.

Canarana, 24 de janeiro de 2020

Maria Amelia Dedone Costa Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23196 Nr: 1002-86.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Ancay Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

GUILHERME LEITE RODRIGUES - OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MUNICÍPIO DE CANARANA - MT, CNPJ: 

15023922000191 e atualmente em local incerto e não sabido LUCIANA 

ANCAY RODRIGUES, Cpf: 62340890100, Rg: 0981794-8, solteiro(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÂO para que as partes tomem ciência do inteiro 

teor da sentença que extinguiu a Execução Fiscal.

Sentença: Ante o exposto, nos termos do art. 156, inciso V, do Código 

Tributário Nacional e art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução fiscal movida em face de LUCIANA ANCAY 

RODRIGUES.Sem incidência de custas processuais, tendo em vista a 

existência de imunidade recíproca constitucional, como também honorários 

advocatícios, diante da ausência de angularização da relação jurídica. 

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MICHAEL BROETTO, 

digitei.

Canarana, 24 de janeiro de 2020

Maria Amelia Dedone Costa Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000491-90.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS VIEIRA DE ANDRADE OAB - SP393969 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000491-90.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA REU: BANCO DO 

BRASIL SA 1. INTIME-SE a parte autora para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias, quanto ao pedido de habilitação formulado por 

VALDECILIO PEREIRA DA SILVA, bem como quanto ao pagamento da 

dívida (ID 27787881). 2. Após, CONCLUSOS. Canarana/MT, 28 de janeiro 

de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000356-44.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIDE SALVATO GIRALDI OAB - SP165231 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BALDIVIA (REQUERIDO)

PAULO SERGIO BALDIVIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para que, no prazo 

legal, para juntar a matrícula atualizada do imóvel, para que seja cumprida 

a r. decisão 28473017. Canarana, 28 de janeiro de 2020. JESSICA 

BARAUNA FELIPE GROSS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000511-47.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (AUTOR(A))

ELIANE FELIPE BERNARDIS (AUTOR(A))

DIRCEU OSTROSKI (AUTOR(A))

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (AUTOR(A))

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000511-47.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP, JOEL SEBASTIAO BERNARDIS, 

ELIANE FELIPE BERNARDIS, DIRCEU OSTROSKI, SUZANA APARECIDA 

KOTOVSKI REU: AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA 1. Trata-se de 

Embargos à Execução opostos por BERNARDIS & OSTROSKI LTDA EPP e 

outros, em face de AGROMEN SEMENTES AGRÍCOLAS LTDA, todos 

devidamente qualificados, onde requer, liminarmente, a suspensão da 

Execução Fiscal nº 1000120-92.2019.811.0029, em trâmite neste Juízo, 

em razão de excesso na execução. Com a inicial vieram documentos. 

Despacho inicial determinou a intimação da embargante para juntar 

documentos comprobatórios dos requisitos para o deferimento da justiça 

gratuita ou recolher as custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 

20849605). A parte embargante se manifestou e juntou documentos (ID 

21568904). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. 2. Inicialmente, denota-se que o pleito de gratuidade da justiça 

deve ser deferido, eis que se trata de empresa de pequeno porte, 

atualmente inativa, com comprovação de diversas dívidas e demandas 

executivas em seu desfavor. Nesse contexto, é cediço que Verbete 

Sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça preleciona que “faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais”. 3. Desta forma, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita ao embargante, ante o preenchimento dos requisitos 

constantes do art. 98 do NCPC. Passo à análise do pedido de suspensão 

dos autos executivos. Conforme se depreende, os fundamentos dos 

embargos são de excesso na execução. Contudo, conforme § 3º do art. 

917, do NCPC, em caso de alegação de excesso de execução, o 

embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o 

que não foi realizado no caso em tela. 4. Desta forma, INTIME-SE a parte 

embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição liminar dos embargos, nos termos do art. 917, § 4º, NCPC. 5. 
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Após, CONCLUSOS. Canarana/MT, 28 de janeiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000533-08.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FABIANO CECATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000533-08.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: MARCIO FABIANO 

CECATTO 1. Conforme se depreende dos autos, em 18.06.2019 foi 

deferida a liminar vindicada e determinada a busca e apreensão do 

TRATOR AGRICOLA CASE IH – PUMA 185 – ANO 2016 – SERIE 

P185SC00126 – MOTOR 8004124 – CHASSI HCCZC185AECW21716, que 

foi cumprido em 26.06.2019, no Município de Canarana/MT, ficando o bem 

na posse do depositário fiel Marcos Luiz Fronza (ID 21156745). Em sua 

contestação, a parte demandada informou a apreensão equivocada do 

monitor de plantio, marca CASE, modelo PM400, pugnando, desta forma 

pela devolução do bem (ID 21801978). Decisão deferiu a restituição do 

monitor de plantio, marca CASE, modelo PM400 (ID 21897383). A parte 

autora informou a disponibilidade do bem Monitor de Plantio – MARCA 

CASE – MODELO PM400 no endereço Av. Ayçar Saddi, s/n, Jardim 

Presidente, em Cuiabá/MT (ID 22411926). Posteriormente, a parte 

requerida peticionou nos autos, pugnando pela restituição do bem no local 

onde foi apreendido, ou seja, em Canarana/MT (ID 22600145). Pois bem. 

Após a análise do feito, denota-se que de fato o monitor de plantio, marca 

CASE, modelo PM400 foi apreendido erroneamente, na ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão do trator agrícola CASE 

IH - PUMA 185, ano 2016, série P185SC00126, motor 8004124, chassi 

HCCZC185AECW21716. 3. Assim sendo, DEFIRO a restituição do bem 

apreendido por equívoco no local onde se deu a apreensão do trator 

agrícola. 4. INTIME-SE a parte autora BANCO BRADESCO S/A para que 

proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, com a restituição do monitor de 

plantio, marca CASE, modelo PM400 no endereço onde se deu a 

apreensão errônea, qual seja Rodovia MT 326, KM 06, em Canarana/MT, 

em favor de MARCIO FABIANO CECATTO, sob pena de multa. 

Canarana/MT, 27 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000048-08.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANARANA/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000048-08.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO REU: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANARANA/MT 1. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por BANCO BRADESCO S/A, 

em face do MUNICÍPIO DE CANARANA/MT, ambos devidamente 

qualificados, onde requer, liminarmente, a suspensão da Execução Fiscal 

nº 1000430-35.2018.811.0029, em trâmite neste Juízo. Pois bem. 2. 

Segundo dispõe o art. 319, inciso V, do Código de Processo Civil, um dos 

requisitos da petição inicial é a indicação correta do valor da causa. Ainda 

que expressamente a norma instrumental não tenha estabelecido 

expressamente o valor da causa nos embargos à execução, é assente na 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que o valor da 

causa em embargos à execução, quando a parte embargante visa à 

desconstituição do título, deve corresponder ao montante exigido no 

processo executivo. Na hipótese dos autos, visa o embargante questionar 

os termos da Cédula de Dívida Ativa nº 00303041090/2018, no valor de R$ 

79.355,72 (setenta e nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e 

setenta e dois centavos). Em razão disso, deverão os embargantes 

atribuir o correto valor da causa, correspondente ao montante exigido no 

título executivo extrajudicial no importe de R$ 79.355,72 (setenta e nove mil 

trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), conforme 

dispõe o art. 319, inciso V do Código de Processo Civil. Além disso, 

deverá também efetuar o recolhimento de diferença custas judiciais e taxa 

judiciária a fim de que este Juízo possa conhecer a pretensão. 3. Ante o 

exposto, INTIME-SE o embargante para que proceda a emenda da inicial 

nos moldes acima consignados, atribuindo o valor da causa no importe de 

R$ 79.355,72 (setenta e nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e 

setenta e dois centavos), como também efetuar o recolhimento da 

diferença a título de custas e taxa judiciária, consignando-se o prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos CONCLUSOS. 

Canarana/MT, 27 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000278-50.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU CARLOS BACKES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000278-50.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REU: 

DIRCEU CARLOS BACKES 1. Diante da documentação acostada no ID 

21157901, denota-se que assiste razão ao demandado, eis que a 

propriedade do imóvel pertence a FELIPE LUIS BACKES e FRANCINI 

BACKES, devendo o polo passivo da demanda ser adequado. 2. Assim 

sendo, ACOLHO a preliminar arguida em sede de contestação, para 

determinar a retificação do polo passivo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. 3. Após, CONCLUSOS para 

saneamento do feito. Canarana/MT, 27 de janeiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000211-85.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

JAINE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO OAB - MT0015921A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000211-85.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: JAINE SOUSA DA SILVA, UANDERSON SOUSA DA SILVA 

1. Trata-se a demanda de Alvará Judicial ajuizado por JAINE SOUSA DA 

SILVA e UANDEROSN SOUSA DA SILVA, visando, em síntese, a 

expedição de autorização para levantamento de numerários que se 

encontram depositado em contas bancárias do falecido José Eraldo da 

Silva. Com a exordial, vieram documentos. A inicial foi despachada, 

determinando a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (ID 

18441596). Resposta ao ofício jungida aos autos (ID 20311009). O 

Ministério Público se manifestou pela procedência do pedido (ID 

23881296). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. 2. Procedimento em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Analisando a pretensão da requerente, 

reputa-se que razão lhe assiste. Os documentos acostados a exordial aos 

autos demonstram a existência de numerário depositado em conta 

bancária inferior a 500 OTN. Ademais, não havendo outros bens sujeitos a 

inventário, reputa-se que os requerentes demonstraram os requisitos para 

o deferimento da medida, nos termo dos art. 1º e 2º, da Lei nº. 6.858/80. 
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Vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Art. 2º - O disposto 

nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros 

tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens 

sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional. Além disso, houve comprovação da 

existência de vínculo familiar entre os autores e o falecido, tendo havido 

provas atinente à sucessão civil entre eles. 3. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 1º da Lei n, 6.858/80, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela requerente, devendo ser expedido alvará em favor deles a 

fim de possibilitá-los a efetuar o levantamento de numerário proveniente de 

conta bancária na Caixa Econômica Federal (ID 20311009), tendo 

demonstrada a existência de sucessão civil. Sem incidência de custas e 

despesas processuais, tendo em vista que a parte é beneficiária da 

gratuidade de justiça. Por derradeiro, JULGO EXTINTO o processo com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tratando-se 

de demanda de jurisdição voluntária, inexistindo sucumbência, inaplicável 

a condenação em honorários sucumbenciais. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias mediante 

as cautelas de estilo. Canarana/MT, 28 de janeiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000491-90.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS VIEIRA DE ANDRADE OAB - SP393969 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000491-90.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA REU: BANCO DO 

BRASIL SA 1. INTIME-SE a parte autora para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias, quanto ao pedido de habilitação formulado por 

VALDECILIO PEREIRA DA SILVA, bem como quanto ao pagamento da 

dívida (ID 27787881). 2. Após, CONCLUSOS. Canarana/MT, 28 de janeiro 

de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 57342 Nr: 2621-41.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Gonçalves de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para condenar o Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS a conceder ao requerente o benefício de auxílio-doença pelo 

prazo de 06 (seis) meses, contados da data da realização do laudo 

pericial até a expectativa de recuperação definitiva, constando os 

seguintes dados:a)O NOME DO SEGURADO: EDIVALDO GONÇALVES DE 

MORAISb)O BENEFÍCIO CONCEDIDO: AUXÍLIO DOENÇA, INCLUSIVE COM O 

ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO (PROPORCIONAL) ;c)A RENDA MENSAL 

ATUAL: SALÁRIO REFERÊNCIA NA INICIAL;d)A DATA DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO – DIB: DATA DO LAUDO PERICIAL;e)DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC.CONDENO o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da 

condenação até a data da sentença, conforme Súmula 111 do 

STJ.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 48917 Nr: 1135-55.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILON LACY LARROQUE, Noemi dos Santos Larroque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoveral Francisco Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Intime-se o executado para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa e honorários de advogados de 10% (dez 

por cento), atentando-se ao valor atualizado.Advirta-se que o pagamento 

no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da 

fase de cumprimento de sentença. Caso ocorra pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, 

possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto 

de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação 

integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, 

basta o credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de 

evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições 

desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, 

caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e 

atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e 

dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2º, do 

novo CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. 

Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio 

eletrônico, de bens indicados pelo exequente. Cientifico o executado de 

que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do 

CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu 

parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 

4º e 5º. Certifique-se a secretaria quanto à tempestividade das 

manifestações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 40974 Nr: 2257-11.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Occhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos.

Em decisão havida em segunda instância, no agravo de instrumento n° 

1008445-46.2019.8.11.000, não fora concedida antecipação de tutela, 

mantendo inalterada a decisão de fl. 137.

 No mais, em que pesem as argumentações apresentadas no agravo de 

instrumento (fl. 152 e seguintes), mantenho “in totun” a retro decisão, 

pelos seus próprios fundamentos. No entanto, deixo de remeter os autos 

ao arquivo provisório, ante o pedido posteriormente apresentado.

Dê-se vista dos autos à parte exequente e intime-se a parte executada 

para que se manifestem sobre o petitório de fls. 173/175, no prazo legal.

Em caso de inércia, certifique-se a secretaria.

Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 57721 Nr: 2790-28.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO COUTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.

 Ante o exposto, REJEITO a objeção de pré-executividade oposta pelo 

devedor e por conseguinte, RECONHEÇO a validade da citação por edital e 

a exigibilidade do título executivo.

 Por considerar que a parte excipiente encontra-se patrocinada pela 

Defensoria Pública Estadual, deixo de condená-la ao pagamento dos ônus 

de sucumbência.

No mais, determino a intimação da parte exequente para que manifeste no 

prosseguimento da ação, no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 56076 Nr: 1882-68.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 19.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Silva Teodoro Borges - 

OAB:MT/12742, José Carlos de Oliveira Guimarães Junior - 

OAB:5959/MT, Leonardo Luis Nunes Bernazzolli - OAB:10.579/MT, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363

 Vistos.

 Trata-se de execução de título fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CANARANA em face de CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA, já 

qualificados no encarte processual, visando à satisfação do débito 

descrito na certidão de dívida ativa.

Realizado alguns atos processuais, as partes manifestaram requerendo a 

extinção do processo em razão do adimplemento da dívida (fl. 60 e fl. 69).

 É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente e 

documentos juntados aos autos, verifica-se que o devedor procedeu ao 

pagamento da dívida ora exigida.

Certo é que, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que 

a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento no art. 924, II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no importe e 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28801 Nr: 306-79.2012.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA, PAULO HENRIQUE DA 

SILVA MAGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Dutra do Nascimneto, Eudália 

Camargo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:5444/MT, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Comar da Silva - 

OAB:7650-B/MT, Pedro ovelar - OAB:6270/MT

 Ante o exposto, indefiro os pedidos de suspensão de CNH, restrição de 

passaporte e de cartão de crédito.No mais, intime-se a parte exequente 

para manifestar-se no prosseguimento do feito. Em caso de inércia, 

certifique-se a secretaria e remetam-se os autos ao arquivo provisório, 

devendo lá permanecer até ulterior manifestação da parte interessada. 

Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49227 Nr: 1345-09.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evane Nadir Freitag Dalcin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LEOMAR LINDOLFO FREITAG, 

Doraci Zamparoni Freitag, ANTÔNIO GIACOBBO, EVELLYN ZAMPARONI 

FREITAG, MARIA HELENA GIACOBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:OAB/MT 5137, LUCIANO PIROCCHI - OAB:OAB/SP 105.695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardo de 

Mendonça Junior - OAB:16.3308&/MT, Fagner da Silva Prata - 

OAB:17.420-E/MT, Wendell Pereira de Melo - OAB:16.628-E/MT

 Diante do retorno dos autos do TJ/MT, CUMPRAM-SE as deliberações 

constantes da sentença de fls. 243/244.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 45142 Nr: 1317-75.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadia Pereira da Silva, Claudete Teresinha Orestes de 

Britto, Edinilce Prudente, Ernani Luiz Muller, IRES PASOLD, INES BROETTO, 

JOSÉ VILMAR PFEIFER, José Tadeu dos Santos, LEILA APARECIDA DA 

SILVA ALVES NONATO, JOINILSON ANUNCIAÇÃO ALMEIDA, LOURDES 

DE SOUZA, MARIA LUCIA DA SILVA ATAIDE, NEIVA FATIMA BRESSAN 

STEFANELLO, NILMA RODRIGUES DA SILVA FIDELIS, Rita de Cassia Kath, 

NIRES TEOTONIO CIRQUEIRA, ROMOALDA DE SOUZA MARINHO, 

SOLANGE DIAS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Municipal - OAB:

 1. Diante da impugnação ao valor solicitado para perícia, INTIME-SE a 

empresa de perícias nomeada para que, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifeste quanto à impugnação.

2. Após, INTIME-SE a parte impugnante para manifestação no mesmo 

prazo.

3. Por fim, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 42202 Nr: 1070-31.2013.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N GOMES BARBOSA & CIA LTDA- ME, NEY 

GOMES BARBOSA, MAFALDA CARVALHO DE ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Marco Antonio Mari - OAB:15.803/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil 

para obter as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda do 

executado, isso porque a quebra do sigilo fiscal somente é admitida em 

casos excepcionais, que não foram demonstrados pelo exequente no 

caso em destaque.

2. INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente medidas capazes de solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 47587 Nr: 352-63.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Ação de Execução movida por LUCIA HELENA RODRIGUES 

DA SILVA BENSI, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o 
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recebimento de honorários advocatícios.

Após alguns atos, aportou informação de pagamento da RPV (fl. 31).

Os autos vieram conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

2. Em análise do feito, nota-se que o objeto litigioso desta demanda restou 

satisfeita, eis que houve o pagamento dos honorários advocatícios.

3. Desta forma, com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução de honorários.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 47760 Nr: 459-10.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO BUENO NASCIMENTO FARIA, 

Agrícola Lopes Faria, Marcio Leandro Pereira Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. INDEFIRO o pedido de intimação do devedor para indicar bens à 

penhora, ante a ausência de efetividade da medida. Isso porque, conforme 

já apontado pelo exequente, foram realizadas todas as tentativas de 

busca de bens e valores por meio dos sistemas conveniados e todas 

restaram infrutíferas.

2. Desta forma, INTIME-SE a parte exequente para que impulsione o feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

3. Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 16084 Nr: 1793-60.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Connan Companhia Nacional de Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregório José Willers

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson de Siqueira Lima - 

OAB:56710/SP, FERNANDA SCHAFER QUEIROZ - OAB:18671-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308

 1. INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para que impulsione o feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 2. Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 40531 Nr: 1799-91.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor José Benso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoveral Francisco Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20060/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 1. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente à fl. 88.

2. PROCEDA-SE a penhora e avaliação dos imóveis registrados nas 

matriculas nº 4.847e nº 612, no Cartório de Registro de Imóveis de 

Canarana/MT.

É relevante ressaltar que a penhora deverá ser realizada por termo nos 

autos, nos termos do art. 845, §1º do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe:

Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que 

sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.

§ 1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, 

quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de 

veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua 

existência, serão realizadas por termo nos autos.

3. Realizada a penhora por termo nos autos, INTIME-SE o advogado do 

executado via DJE e pessoalmente a eventuais credores hipotecários (art. 

799, I do CPC) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem sobre a 

penhora (art. 841, §1º do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º do CPC). É 

incumbência do exequente promover a averbação nas matrículas 

imobiliárias, nos termos do art. 799, inciso IX do CPC.

 4. Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

5. Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 41958 Nr: 812-21.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM, JCdS, TDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. DEFIRO o pedido de fl. 212 tão somente para que seja efetuada nova 

tentativa de cumprimento do mandado de penhora e avaliação, nos termos 

da decisão anterior.

2. EXPEÇA-SE novo mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido no 

endereço indicado à fl. 212.

3. Após, INTIME-SE o exequente para manifestação.

4. Por fim, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 49415 Nr: 1467-22.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J M PUBLICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:OAB/MT 16.988, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA 

- OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. PROCEDA-SE com a inclusão dos fiadores apontados na inicial no polo 

passivo da demanda.

2. Após, INTIME-SE a parte exequente para que impulsione o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

3. Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 50269 Nr: 1887-27.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kátia Laabs Rodrigues, Edemar do Nascimento 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante da apresentação do laudo médico pericial (fls. 156/161), resta 

necessária a realização de estudo social para aferição dos requisitos 

previstos para a concessão do benefício de prestação continuada (art. 

20, Lei nº 8.742/93).

2. Desta forma, NOMEIO a Sra. Regina Akemi Kido Alves, assistente social, 

para realização da perícia socioeconômica na residência da autora.

O laudo socioeconômico deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da 

data de intimação da assistente, salvo se recusar o encargo, atendendo 

aos seguintes quesitos: a) quantas pessoas moram junto com a 

requerente, quem são e quais as suas idades? b) quantas delas 

trabalham? c) entre as que trabalham, quais são seus rendimentos? d) 

qual é o rendimento total das pessoas que convivem com a requerente, aí 

incluído o dele próprio, caso ela trabalhe? e) quais são as condições de 

moradia da requerente?
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Além destes quesitos, a assistente deverá, responder ainda, aos quesitos 

eventualmente apresentados pelas partes.

3. Com a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 50292 Nr: 1901-11.2015.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Araguaia Indústria e Comercio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Teixeira Marques - 

OAB:OAB/GO 12206, Gildo Raimundo de Freitas - OAB:22146/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinomar Gomes Xavier - 

OAB:12.599 GO

 PROCEDA-SE com a devolução da carta precatória, ante o esgotamento 

de sua finalidade, com as homenagens de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 56865 Nr: 2376-30.2016.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN SILVA DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. DEFIRO o pedido de conversão do presente feito em ação de 

execução, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação 

dada pela Lei n. 13.043/2014.

2. Preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para 

que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da 

efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC . Conste 

expressamente no mandado/carta precatória de citação as determinações 

contidas no §1º do mesmo dispositivo.

3. Na hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, 

deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia 

da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

4. Caso não seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e 

avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que 

estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código 

de Processo Civil).

5. ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis 

eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados 

junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, 

responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos bens, sob 

pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a liberação 

da penhora.

6. Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza.

 7. Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma 

autorizada nos itens 4 e 5 desta decisão, tendo em vista a ordem 

preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte 

exequente para que requeira as providências que entender necessárias 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

8. FIXO desde já, os honorários advocatícios a serem pagos pela 

executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no prazo 

assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22909 Nr: 714-41.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Zatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387/B, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA 

- OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 

14258-A

 Certifico que intimo as partes atraves de seus procuradores para que se 

manifestem em prazo legal da informação do Perito juntado às fls. 457/458 

verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44779 Nr: 1045-81.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria D'Abadia Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Canarana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Luiz Aldani Nardão, para que se manifeste, no 

prazo legal, acerca do comprovante de pagamento do Precatório, juntado 

às fls. 108.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 52127 Nr: 2834-81.2015.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIARA MARQUES PIZARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaciara Marques Pizarro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

WELDER CRISTIAN RODRIGUES - OAB:OAB/MT 19.993/0

 Vistos.

O engenheiro florestal indicado à fl. 204 fora previamente contratado pela 

parte requerida, conforme se infere declaração de fl. 179.

Assim sendo, a fim de evitar futura arguição de parcialidade, OFICIE-SE 

novamente o CREA/MT para que informe, no prazo de cinco dias, 

engenheiro florestal diverso para realização do encargo.

Indicado o perito, fica este, desde logo, nomeado pelo juízo.

 Em seguida, intime-se o perito, via carta de intimação, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, responder se aceita o encargo, indicando o nome e a 

qualificação completa, com inscrição no órgão competente, bem como a 

proposta de honorários (artigos 466, c.c 510, ambos do CPC/15).

Faculto às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos.

Após a apresentação de quesitos pelos litigantes, intime-se o perito ora 

nomeado, para que, em 10 (dez) dias, apresente proposta de honorários.

Apresentada a proposta de honorários periciais, abra-se vista às partes 

para que sobre ela se manifestem, no prazo legal.

 Nos termos do art. 95 do CPC, os encargos decorrentes da perícia serão 

rateados pelas partes, devendo estas efetuarem o depósito do valor 

integral dos honorários do perito, que fica autorizado, desde logo, a 

proceder ao levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia 

depositada, para inicialização dos trabalhos (art. 33, parágrafo único, 

CPC).

 O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, 

podendo o perito iniciar os trabalhos, imediatamente, após a concordância 

de sua nomeação nos autos.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 
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10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação.

Em seguida, manifestem-se as partes no prazo de quinze dias.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 55789 Nr: 1694-75.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Manhabosco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, vez 

que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a 

obtenção dos benefícios. Com fundamento no princípio da causalidade, 

condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios no equivalente a R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Contudo, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, consoante 

o art. 98 do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 59419 Nr: 665-53.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elio Dias Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial para 

condenar o réu a promover a autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, contado da data da citação, excluídas eventuais parcelas 

adimplidas, devendo constar os seguintes dados: a)nome do beneficiário: 

ELIO DIAS SIQUEIRAb)benefício concedido: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ;c)renda mensal atual: Renda Mensal Atual: salário referência 

na inicial;d)data de início do benefício – DIB: data da entrada do 

requerimento administrativo (art. 43, §1º, “a” da Lei 8.213/91;CONDENO o 

requerido ao pagamento das parcelas devidas, acrescido de correção 

monetária e juros moratórios, conforme o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. Por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito na forma do art. 

487, I do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENO o requerido ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios no importe 

equivalente a 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, devendo ser observado o teor da Súmula 111 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e baixas necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 401 Nr: 94-15.1999.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi Lorenzon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A, Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

O pedido de localização de bens deve ser direcionado ao judiciário quando 

houver comprovada infrutífera a tentativa da parte exequente de se obter 

a informação em vias extrajudiciais, haja vista este órgão se tratar de 

“ultima racio”. No entanto, no caso em tela, não se vislumbra qualquer 

tentativa de procura de bens da parte executada, de modo que não se 

encontra demonstrada a necessidade de utilização da via judicial para tal 

finalidade.

Assim sendo, indefiro o pedido de localização de bens em órgãos 

conveniados.

 No mais, intime-se a parte autora para manifestar-se no prazo de quinze 

dias.

Em caso de inércia, certifique-se a secretaria.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 44941 Nr: 1173-04.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARA WERKHAUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 No caso em tela, após a destituição da perita Patrícia Maria Ritzmann, 

foram nomeados peritos (fl. 218), os quais apresentam recusa ao encargo 

processual, conforme se infere a certidão de fl. 219.

Em que pese os argumentos apresentados pela parte requerida à fl. 220, 

mantenho a destituição com base nos fundamentos da decisão de fl. 218.

No mais, NOMEIO como perito, o engenheiro em segurança do trabalho 

devidamente cadastro no banco de peritos deste tribunal, DIEGO 

SALVIANO DE OLIVEIRA, com endereço na Avenida Cuiabá, n° 1456, 

centro, Rondonópolis/MT.

Intime-se o perito judicial, mediante a expedição de carta precatória, para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Com fundamento no artigo 98, §5°, do Código de Processo Civil, modulo os 

efeitos da gratuidade da justiça deferida à parte autora (fls. 102/106), 

concedendo em favor da parte autora tão somente a isenção das taxas e 

custas processuais, mantendo as demais despesas processuais, 

inclusive, honorários periciais.

Os encargos decorrentes da perícia serão suportados integralmente pela 

parte requerente, que postulou a realização de tal prova técnica, devendo 

a mesma efetuar o depósito do valor integral dos honorários do perito, que 

fica autorizado, desde logo, a proceder ao levantamento de 50% da 

quantia depositada, para realização dos trabalhos.

 Assim sendo, apresentada a proposta de honorários periciais, abra-se 

vistas à parte requerente para que sobre esta se manifeste no prazo 

legal.

 O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, 

podendo a perita iniciar os trabalhos imediatamente, após a concordância 

das partes quanto à proposta de honorários, ou de decisão que solucione 

eventual discórdia.

 Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação (art. 477, §1° parágrafo único do CPC).

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000004-52.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA RENHIRI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000004-52.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: MARCELINA RENHIRI O REQUERIDO: BANCO FINASA BMC 

S.A. 1. RECEBO a petição inicial, eis que devidamente instruída com os 

documentos necessários. 2. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, ante o preenchimento dos requisitos. 3. 
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REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana/MT (CEJUSC) para designação de audiência de 

conciliação. 4. Após, EXPEÇA-SE carta de citação e intimação da parte 

requerida, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, cientificando-lhes de que 

deverão comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 5. A parte ré poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 6. Na hipótese da parte ré alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 7. CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 8. Por fim, após a realização da audiência de conciliação, 

sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou 

noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser 

certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 

Canarana/MT, 23 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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(ADVOGADO(A))
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FRANCISCO CAVALCANTE (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000376-35.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL REU: 

FRANCISCO CAVALCANTE 1. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual 

c/c Reintegração de Posse, com pedido de tutela antecipada, proposta por 

BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL, em face de 

FRANCISCO CAVALCANTE, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Com a inicial vieram documentos. Despacho de ID 19500434 determinou o 

recolhimento das custas, o que foi realizado no ID 19554388. Sentença 

jungida no ID 21249120 extinguiu o feito em razão de acordo celebrado 

entre as partes. A parte autora opôs Embargos de Declaração em face da 

sentença que homologou a transação celebrada entre as partes e 

extinguiu o feito com resolução do mérito (ID 21249120), alegando erro 

material, por se tratar de peça estranha aos autos. Os autos vieram 

conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 2. Compulsando os autos, 

denota-se que os embargos foram opostos tempestivamente e de acordo 

com o art. 1.022, III, NCPC, onde prevê o cabimento dos embargos para 

correção de erro material. Pelas razões apontadas, de rigor o provimento 

do recurso de embargos de declaração, tendo em vista que, de fato, foi 

efetuado, erroneamente, o lançamento de sentença extintiva relacionada a 

outro processo. 3. Desta forma, ACOLHO os Embargos de Declaração 

para tornar sem efeito a sentença lançada no ID 21249120, determinando, 

por conseguinte, a exclusão da peça dos autos. Passo à análise do 

pedido liminar de reintegração de posse. O art. 300 do Código de Processo 

Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, 

perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência 

quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. No 

caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza 

antecipatória merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a 

demonstração da probabilidade do direito, consubstanciado na 

comprovação sumária do inadimplemento da dívida pelos títulos de crédito, 

bem como a incidência de mora contratual ex re disposta na Cláusula 15 

do negócio jurídico firmado entre as partes, sendo autorizada a restituição 

do bem. Além disso, vislumbra perigo real de dano ao autor, eis que a 

demora do processo poderá acarretar prejuízos e eventual 

desaparecimento do bem. Sem embargo, mostra-se necessário que o 

autor preste garantia real ou fidejussória nesta demanda no montante do 

débito visando satisfazer eventuais prejuízos que possa advir ao réu na 

hipótese de ocorrer à improcedência da pretensão, conforme autoriza o 

art. 300, §1º do Código de Processo Civil. 4. Forte nos fundamentos acima, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado 

pelo autor na exordial, determinando à reintegração de posse do bem 

objeto de negócio jurídico entre as partes, condiciona à prestação de 

garantia real ou fidejussória pelo autor, em sintonia com o art. 300, §1º do 

NCPC. Prestada a garantia, REMETAM-SE os autos conclusos para a 

análise da sua idoneidade e a expedição do mandado de reintegração de 

posse. Sem prejuízo, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil, REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana/MT (CEJUSC) para 

designação de audiência de conciliação. Após, EXPEÇA-SE carta de 

citação e intimação da parte requerida, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, cientificando-lhes de que deverão comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. A parte ré poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. Na hipótese da parte ré alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins 

do artigo 347 do CPC. Canarana/MT, 24 de janeiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029507-19.2019.8.11.0041
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NELDO EGON WEIRICH (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO
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ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NELDO EGON WEIRICH 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA 

TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR CHEFE DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 1. Cuida-se de 

Ação Anulatória de Crédito Tributário c/c pedido de tutela de urgência, 

proposta por NELDO EGON WEIRICH, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos. Requer, 

liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante 

na Certidão de Dívida Ativa nº 20127446, diante da comprovação do vício 

de lançamento e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

constante na Certidão de Dívida Ativa nº 198357, pela decadência e 

prescrição do crédito tributário, visando, desta forma, a emissão de 

certidão negativa de débitos. Com a inicial vieram documentos. Os autos 

vieram conclusos. É o relato do essencial. Fundamento e decido. 2. O art. 

300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). No caso em tela, 

pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para 

suspender a exigibilidade do crédito tributário constante na CDA nº 

20127446, diante da comprovação do vício de lançamento e a suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário constante na CDA nº 198357, pela 

decadência e prescrição do crédito tributário. Contudo, vê-se que a tutela 

de urgência não merece acolhimento, tendo em vista que, conforme se 

depreende da certidão positiva de débitos jungida no ID 21431065, 

constam 3 (três) Certidões de Dívidas Ativas (20127446, 198357 e 

20071048) e a demanda questiona o lançamento supostamente a maior da 

CDA nº 20127446 e a ausência de requisitos para o lançamento da CDA 

nº 198357. Como se percebe, tais argumentos são frágeis e não se 

mostram aptos a suspender todos os débitos para a emissão de certidão 

negativa, como requer liminarmente, pois mesmo que exista erro no valor 

do débito lançado, a dívida ainda subsiste. Vale ressaltar, ainda, que é 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 

300, §3º do Código de Processo Civil, o que claramente se verifica no 

caso em tela. 3. Forte nos fundamentos acima, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente 

na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código 

de Processo Civil. 4. Não sendo caso, ad initium, de indeferimento da 

petição inicial ou improcedência liminar do pedido, CITE-SE o requerido, nos 

termos do artigo 238, caput, do NCPC, para integrar a relação processual. 

A citação deverá ser pessoal, perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, § 3º, NCPC). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que não se admite a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Conforme 

exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no 

mandado que a citação tem como finalidade a integração do citando na 

relação processual e também para que a parte, querendo, conteste a ação 

no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a apresentação da 

contestação será aquele previsto no artigo 231 do Código de Processo 

Civil. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente 

as alegações de fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 

344 caput do Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de 

quaisquer das disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo 

qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do 

direito do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições de questões 

previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser 

intimado, independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 

caput do diploma normativo em apreço. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Canarana/MT, 24 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000731-45.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

VANDELICIO PEREIRA DA SILVA REU: ELISANE DE MELO BERNARDES 

COSTA 1. Trata-se de Ação Declaratória de Resilição de Contrato 

Particular c/c Reintegração de Posse, com pedido de tutela de evidência 

proposta por VANDECILIO PEREIRA DA SILVA, em face de ELISANE DE 

MELO BERNARDES COSTA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Aduziu, em síntese, que em 30.03.2012 firmaram Contrato Particular de 

Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural localizado no Município 

de Canarana-MT, a ser pago em 2 (duas) parcelas, de modo que a última 

deveria ser paga diretamente ao Banco do Brasil em 24.07.2019, a fim de 

quitar uma cédula rural pignoratícia, o que não foi realizado, estando o 

nome do requerente inscrito no cadastro de proteção ao crédito. Em 

15.05.2019 a requerida foi notificada extrajudicialmente, com a rescisão 

unilateral do contrato. Desta forma, pugna a parte autora pelo deferimento 

do pedido de tutela de evidência, para determinar a reintegração da posse 

pelo requerente no imóvel. Com a inicial vieram documentos. É o relato. 

Fundamento e decido. 2. O Novo Código de Processo Civil, regido pela Lei 

n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

regramento editado após a Constituição Federal de 1988, trouxe ao 

sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação 

de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, NCPC. No caso da tutela de evidência, prevista 

no art. 311, NCPC, será concedida, independente da demonstração de 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que reste 

caracterizada qualquer das situações: (i) ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; (ii) as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; (iii) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; ou (iv) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Pois bem. Conforme se depreende, o 

autor é proprietário do imóvel rural de 169,7 ha., registrado na matrícula 

501 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT (ID 

22033702) e em 30.03.2012 firmou contrato de compromisso de compra e 

venda com a requerida, pelo valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta 

mil reais), conferindo a posse precária à compradora no momento do 

pagamento da entrada. Contudo, alega que a requerida efetuou o 

pagamento tão somente de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), 

restando a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), razão pela qual foi 

notificada extrajudicialmente a efetuar o pagamento do débito em 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão unilateral (ID 22033702). Na 

petição inicial não foi abordado, tampouco comprovado, qualquer dos 

requisitos para a concessão da tutela de evidência. Logo, o pleito não 

merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a falta de 

demonstração sumária dos requisitos. 3. Forte nos fundamentos acima, 

INDEFIRO o pedido de tutela de evidência formulado pelo autor 

incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no 

art. 311 do Código de Processo Civil. 4. REMETAM-SE os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana/MT (CEJUSC) 

para designação de audiência de conciliação, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. 5. EXPEÇA-SE carta de citação e intimação da parte 

requerida, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil. A parte ré poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. Na hipótese de a parte requerida alegar em 

sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor 
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ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 6. Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, dê-se VISTA dos autos ao Ministério 

Público. 7. Após, venham os autos CONCLUSOS para as devidas 

deliberações. CUMPRA-SE. Canarana/MT, 27 de janeiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000533-08.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FABIANO CECATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000533-08.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: MARCIO FABIANO 

CECATTO 1. Conforme se depreende dos autos, em 18.06.2019 foi 

deferida a liminar vindicada e determinada a busca e apreensão do 

TRATOR AGRICOLA CASE IH – PUMA 185 – ANO 2016 – SERIE 

P185SC00126 – MOTOR 8004124 – CHASSI HCCZC185AECW21716, que 

foi cumprido em 26.06.2019, no Município de Canarana/MT, ficando o bem 

na posse do depositário fiel Marcos Luiz Fronza (ID 21156745). Em sua 

contestação, a parte demandada informou a apreensão equivocada do 

monitor de plantio, marca CASE, modelo PM400, pugnando, desta forma 

pela devolução do bem (ID 21801978). Decisão deferiu a restituição do 

monitor de plantio, marca CASE, modelo PM400 (ID 21897383). A parte 

autora informou a disponibilidade do bem Monitor de Plantio – MARCA 

CASE – MODELO PM400 no endereço Av. Ayçar Saddi, s/n, Jardim 

Presidente, em Cuiabá/MT (ID 22411926). Posteriormente, a parte 

requerida peticionou nos autos, pugnando pela restituição do bem no local 

onde foi apreendido, ou seja, em Canarana/MT (ID 22600145). Pois bem. 

Após a análise do feito, denota-se que de fato o monitor de plantio, marca 

CASE, modelo PM400 foi apreendido erroneamente, na ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão do trator agrícola CASE 

IH - PUMA 185, ano 2016, série P185SC00126, motor 8004124, chassi 

HCCZC185AECW21716. 3. Assim sendo, DEFIRO a restituição do bem 

apreendido por equívoco no local onde se deu a apreensão do trator 

agrícola. 4. INTIME-SE a parte autora BANCO BRADESCO S/A para que 

proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, com a restituição do monitor de 

plantio, marca CASE, modelo PM400 no endereço onde se deu a 

apreensão errônea, qual seja Rodovia MT 326, KM 06, em Canarana/MT, 

em favor de MARCIO FABIANO CECATTO, sob pena de multa. 

Canarana/MT, 27 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000278-50.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU CARLOS BACKES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000278-50.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REU: 

DIRCEU CARLOS BACKES 1. Diante da documentação acostada no ID 

21157901, denota-se que assiste razão ao demandado, eis que a 

propriedade do imóvel pertence a FELIPE LUIS BACKES e FRANCINI 

BACKES, devendo o polo passivo da demanda ser adequado. 2. Assim 

sendo, ACOLHO a preliminar arguida em sede de contestação, para 

determinar a retificação do polo passivo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. 3. Após, CONCLUSOS para 

saneamento do feito. Canarana/MT, 27 de janeiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000519-24.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI OAB - MT0014179S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000519-24.2019.8.11.0029. 

EMBARGANTE: RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA - ME EMBARGADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL) 1. Trata-se 

de Embargos à Execução opostos por RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA. – 

ME, em face da FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, ambos devidamente 

qualificados, onde requer, liminarmente, a suspensão da Execução Fiscal 

nº 1000042-98.2018.811.0029, em trâmite neste Juízo. Com a inicial vieram 

documentos. Despacho inicial determinou a intimação da embargante para 

juntar documentos comprobatórios dos requisitos para o deferimento da 

justiça gratuita ou recolher as custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) 

dias (ID 20849599). A parte embargante se manifestou e juntou 

documentos (ID 22163884). Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. 2. Inicialmente, denota-se que o pleito de gratuidade 

da justiça deve ser deferido, eis que se trata de microempresa, atualmente 

inativa, com comprovação de suspensão das atividades desde julho/2012 

(ID 22163886). Desta forma, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita ao embargante, ante o preenchimento dos requisitos constantes 

do art. 98 do NCPC. Passo à análise do pleito liminar. Alega a parte 

embargante que se faz necessária a suspensão da Execução Fiscal nº 

1000042-98.2018.811.0029 em razão dos riscos que o prosseguimento da 

execução poderá causar ao seu patrimônio, em especial pelo óbice em 

emitir certidão negativa de débito. Contudo, denota-se que a suspensão 

somente pode ser deferida com a garantia do juízo, cumulada com os 

requisitos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE 

EFEITO SUSPENSIVO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos 

à execução exige, além da garantia, a presença dos juízos de relevância 

da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na espécie. 2. 

Dessa forma, o apelo não supera o conhecimento, pois, no âmbito do 

recurso especial, não se permite o reexame dos requisitos da fumaça do 

bom direito e do perigo na demora para o deferimento da medida liminar 

pelo Juízo de origem, seja em razão do óbice constante da Súmula 7/STJ, 

seja pela incidência do disposto no enunciado da Súmula 735/STF, 

respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que 

defere medida liminar." 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt 

no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) No caso, além de não haver 
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garantia do juízo, ainda não restou comprovados os requisitos para a 

concessão da tutela, haja vista que o fato de o executado não conseguir 

emitir certidão de dívida ativa não se mostra suficiente, pois demandaria 

análise aprofundada do mérito, o que não é compatível com a tutela de 

urgência. 3. Forte nos fundamentos antes consignados, INDEFIRO o pleito 

de  suspensão dos  au tos  da  Execução  F isca l  n º 

1000042-98.2018.811.0029, ante a ausência dos requisitos. INTIME-SE a 

Fazenda Pública Estadual para ofertar impugnação aos embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 17 da LEF (Lei nº 6.830/80). 

Após, CONCLUSOS. Canarana/MT, 27 de janeiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000048-08.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANARANA/MT (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000048-08.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO REU: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANARANA/MT 1. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por BANCO BRADESCO S/A, 

em face do MUNICÍPIO DE CANARANA/MT, ambos devidamente 

qualificados, onde requer, liminarmente, a suspensão da Execução Fiscal 

nº 1000430-35.2018.811.0029, em trâmite neste Juízo. Pois bem. 2. 

Segundo dispõe o art. 319, inciso V, do Código de Processo Civil, um dos 

requisitos da petição inicial é a indicação correta do valor da causa. Ainda 

que expressamente a norma instrumental não tenha estabelecido 

expressamente o valor da causa nos embargos à execução, é assente na 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que o valor da 

causa em embargos à execução, quando a parte embargante visa à 

desconstituição do título, deve corresponder ao montante exigido no 

processo executivo. Na hipótese dos autos, visa o embargante questionar 

os termos da Cédula de Dívida Ativa nº 00303041090/2018, no valor de R$ 

79.355,72 (setenta e nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e 

setenta e dois centavos). Em razão disso, deverão os embargantes 

atribuir o correto valor da causa, correspondente ao montante exigido no 

título executivo extrajudicial no importe de R$ 79.355,72 (setenta e nove mil 

trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), conforme 

dispõe o art. 319, inciso V do Código de Processo Civil. Além disso, 

deverá também efetuar o recolhimento de diferença custas judiciais e taxa 

judiciária a fim de que este Juízo possa conhecer a pretensão. 3. Ante o 

exposto, INTIME-SE o embargante para que proceda a emenda da inicial 

nos moldes acima consignados, atribuindo o valor da causa no importe de 

R$ 79.355,72 (setenta e nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e 

setenta e dois centavos), como também efetuar o recolhimento da 

diferença a título de custas e taxa judiciária, consignando-se o prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos CONCLUSOS. 

Canarana/MT, 27 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000511-47.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (AUTOR(A))

ELIANE FELIPE BERNARDIS (AUTOR(A))

DIRCEU OSTROSKI (AUTOR(A))

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (AUTOR(A))

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000511-47.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP, JOEL SEBASTIAO BERNARDIS, 

ELIANE FELIPE BERNARDIS, DIRCEU OSTROSKI, SUZANA APARECIDA 

KOTOVSKI REU: AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA 1. Trata-se de 

Embargos à Execução opostos por BERNARDIS & OSTROSKI LTDA EPP e 

outros, em face de AGROMEN SEMENTES AGRÍCOLAS LTDA, todos 

devidamente qualificados, onde requer, liminarmente, a suspensão da 

Execução Fiscal nº 1000120-92.2019.811.0029, em trâmite neste Juízo, 

em razão de excesso na execução. Com a inicial vieram documentos. 

Despacho inicial determinou a intimação da embargante para juntar 

documentos comprobatórios dos requisitos para o deferimento da justiça 

gratuita ou recolher as custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 

20849605). A parte embargante se manifestou e juntou documentos (ID 

21568904). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. 2. Inicialmente, denota-se que o pleito de gratuidade da justiça 

deve ser deferido, eis que se trata de empresa de pequeno porte, 

atualmente inativa, com comprovação de diversas dívidas e demandas 

executivas em seu desfavor. Nesse contexto, é cediço que Verbete 

Sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça preleciona que “faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais”. 3. Desta forma, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita ao embargante, ante o preenchimento dos requisitos 

constantes do art. 98 do NCPC. Passo à análise do pedido de suspensão 

dos autos executivos. Conforme se depreende, os fundamentos dos 

embargos são de excesso na execução. Contudo, conforme § 3º do art. 

917, do NCPC, em caso de alegação de excesso de execução, o 

embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o 

que não foi realizado no caso em tela. 4. Desta forma, INTIME-SE a parte 

embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição liminar dos embargos, nos termos do art. 917, § 4º, NCPC. 5. 

Após, CONCLUSOS. Canarana/MT, 28 de janeiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000211-85.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

JAINE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO OAB - MT0015921A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000211-85.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: JAINE SOUSA DA SILVA, UANDERSON SOUSA DA SILVA 

1. Trata-se a demanda de Alvará Judicial ajuizado por JAINE SOUSA DA 

SILVA e UANDEROSN SOUSA DA SILVA, visando, em síntese, a 

expedição de autorização para levantamento de numerários que se 

encontram depositado em contas bancárias do falecido José Eraldo da 

Silva. Com a exordial, vieram documentos. A inicial foi despachada, 

determinando a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (ID 

18441596). Resposta ao ofício jungida aos autos (ID 20311009). O 

Ministério Público se manifestou pela procedência do pedido (ID 

23881296). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. 2. Procedimento em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Analisando a pretensão da requerente, 

reputa-se que razão lhe assiste. Os documentos acostados a exordial aos 

autos demonstram a existência de numerário depositado em conta 

bancária inferior a 500 OTN. Ademais, não havendo outros bens sujeitos a 

inventário, reputa-se que os requerentes demonstraram os requisitos para 

o deferimento da medida, nos termo dos art. 1º e 2º, da Lei nº. 6.858/80. 

Vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 
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recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Art. 2º - O disposto 

nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros 

tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens 

sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional. Além disso, houve comprovação da 

existência de vínculo familiar entre os autores e o falecido, tendo havido 

provas atinente à sucessão civil entre eles. 3. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 1º da Lei n, 6.858/80, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela requerente, devendo ser expedido alvará em favor deles a 

fim de possibilitá-los a efetuar o levantamento de numerário proveniente de 

conta bancária na Caixa Econômica Federal (ID 20311009), tendo 

demonstrada a existência de sucessão civil. Sem incidência de custas e 

despesas processuais, tendo em vista que a parte é beneficiária da 

gratuidade de justiça. Por derradeiro, JULGO EXTINTO o processo com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tratando-se 

de demanda de jurisdição voluntária, inexistindo sucumbência, inaplicável 

a condenação em honorários sucumbenciais. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias mediante 

as cautelas de estilo. Canarana/MT, 28 de janeiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-44.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BIGUELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINHA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte requerente, na pessoa de seus procuradores, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

23/01/2020, às 16h50min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-22.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON WAINER DOS SANTOS BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Numero do Processo: 

8010369-22.2015.8.11.0029 REQUERENTE: ELIANE SOUZA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ROBSON WAINER DOS SANTOS BARBOSA Vistos, etc. 

Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair sobre contas 

correntes e aplicações financeiras, em nome da parte Promovida, Robson 

Wainer dos Santos Barbosa, CPF nº 451.882.701-53, no valor de R$ 

6.326,97 (seis mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e sete 

centavos). Sendo positivo, transfira-se à conta de depósitos judiciais e 

oficie-se à conta única para a vinculação do valor, intimando-se a parte 

Promovida para que, querendo, embargue no prazo legal. Se infrutíferas 

as providências, conforme postulado, proceda-se a inserção de restrição 

no Sistema RENAJUD, em nome da parte Executada. Não logrando êxito 

nas buscas, abra-se vista dos autos à parte promovente, para que 

requeira o que entender de direito. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 22 de setembro de 2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000529-68.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO CESAR RODRIGUES LOPES SAES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da devolução do 

mandado, conforme certidão (ID 28351596), requerendo o que de direito, 

sob pena de arquivamento. Canarana-MT, 28 de janeiro de 2020. 

Jefferson de Souza Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001177-48.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN VAZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, para querendo, manifestar acerca da 

petição juntada pela Parte Requerida (ID28354378), requerendo o que de 

direito. Canarana-MT, 28 de janeiro de 2020. Jefferson de Souza Analista 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-69.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA STRANGHETTE ALVES NOGUEIRA LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA FREITAS COIMBRA OAB - MT26354/O (ADVOGADO(A))

LEOVERAL FRANCISCO LOPES OAB - MT3549/B (ADVOGADO(A))

ROBERIO BRAGA VILELA OAB - MT21731/O (ADVOGADO(A))

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000139-69.2017.8.11.0029. AUTOR(A): CLAUDINEI FERREIRA DE JESUS 

OLIVEIRA REU: CELINA STRANGHETTE ALVES NOGUEIRA LIMA Vistos, 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar 

o relatório. A matéria de fato controvertida nos autos foi exaustivamente 

demonstrada, sendo percorridos todos os atos processuais, culminando 

com a realização de audiência de Instrução e Julgamento. Trata-se de 

ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por 

CLAUDINEI FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA em desfavor de CELINA 

STRANGHETTE ALVES NOGUEIRA LIMA, em virtude de desacordo de 

Contrato de Promessa de Compra e Venda realizada entre as partes de 

forma verbal, ao final do ano de 2012, de imóvel urbano, pelo valor total de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), localizado na denominada Chácara do 

Morro, na qual seria iniciado um empreendimento imobiliário (Loteamento). 

Restou demonstrado nos autos que houve o pagamento parcial dos 

valores ajustados, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Nesse ponto, 

cumpre esclarecer que conforme documentos de comprovação (Recibo 

de pagamento e comprovante de transferência bancária) anexados no Id 
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10614692; ficou demonstrado que sobre os mesmos valores constam: i. 

No Recibo, assinado pela ré que recebeu o pagamento pelo autor; i.i No 

comprovante de transferência bancária que o pagador dos valores foi o 

Sr. Moisés Laranjeira Da Silva. Pois bem. Ainda que não seja impossível o 

pagamento por terceiro, no interesse de direitos de outros, na forma como 

colocada nesta demanda, isso torna esta causa complexa, pois os 

pagamentos efetivados envolvem terceiro que não está presente na 

demanda, e não se admite no processo em tramite nesta vara 

especializada, qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de 

assistência, a teor do artigo 10 da Lei n. 9.099/95. Assim, não se alinha a 

uma decisão justa, decidir o mérito havendo nitidamente o interesse de 

terceiros envolvidos nos fatos e ausentes na demanda. Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°). Com isso, ao Juiz, 

como destinatário da prova, incumbe averiguar, com cautela e prudência, 

se as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

causa e se estão em harmonia com o rito no qual tramita ou, se, são 

inadequados à justa solução da demanda. No momento em que o 

Magistrado constatar a impossibilidade de prosseguir o feito com o 

procedimento escolhido, in casu, o regulamentado pela Lei 9.099/95, a 

extinção do processo sem resolução de mérito deve ser declarada. Ante o 

exposto, verificada a incompetência do juizado especial, nos termos do 

art. 3º e art. 51, II, ambos da lei nº. 9.099/95 julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao meritíssimo juiz togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento 

no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. 

Publicação e intimação em sistema. Canarana, 24 de janeiro de 2020. 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-84.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000181-84.2018.8.11.0029. REQUERENTE: NICHOLAS PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos, 

Expeça-se alvará conforme solicitado. Intime-se a executada para 

manifestação acerca do ID 22589945, no prazo de 05 (cinco) dias, após, 

conclusos. CANARANA, 15 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67695 Nr: 3090-73.2014.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olino Alves Bomdespacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudete Medeiros Vieira - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudete Medeiros Vieira - 

OAB:11.356/MT, Waldevino Ferreira Casseano de Souza - 

OAB:5733/MT

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finaçidade de lntimar as partes acerca da 

desginação da perícia média para o dia 28/02/2020 às 10h nas 

dependencias do Fórum de Chapada dos Guimarães.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2254 Nr: 748-80.2000.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Francisca da Cruz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria Curvo - 

OAB:4254

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte executada, na pessoa 

de seu procurador, para informar se o numero de CPF apresentado pelo 

exequente a fls 202, confere com o numero do cadastrado de pessoa 

fisica, uma vez que após consulta não foi localizado no banco de dados 

da Receita Federal, o que faço a luz do principio da cooperação, nos 

moldes do petitorio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104955 Nr: 1889-07.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emílio Candia Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELE DE LIMA MUNIZ - 

OAB:8943/O

 Nos termos da legislação vigente, art. 152, VI, do Código de Processo 

Civil, art. 3° do Código de Processo Penal e Provimento 

52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos para seja 

intimado(a) o(a) advogado(a) do acusado a apresentar, no prazo legal, as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47214 Nr: 1283-86.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clenilson Miranda Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Levi Moroz - OAB:6402/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimado o advogado do denunciado, Dr. Levi Moroz, para manifestação, 

nos termos do art. 422 do Código Penal, no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001092-77.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001092-77.2019.8.11.0024. AUTOR(A): JOSE DOMINGOS DE CAMARGO 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 – INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da contestação e 

documentos apresentados pela parte requerida, devendo especificar, de 
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forma fundamentada, as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão. 2 – Após, CONCLUSOS. Chapada dos Guimarães/MT, 28 de 

janeiro de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000070-47.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

DANILO HORA CARDOSO OAB - SP259805 (ADVOGADO(A))

MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER OAB - SP178060 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA SIMEAO SPIRANDELI (REQUERIDO)

HERCULES SPIRANDELI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSANA (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução. 3 – 

Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 

13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002763-38.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DESPACHO CUMPRA-SE o despacho 

anterior. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000075-69.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LIMA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE GOMES PAVEZI OAB - MT14305/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE a parte requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido. Para 

comprovação da hipossuficiência a parte pode apresentar, 

exemplificativamente, extratos bancários de todas as contas disponíveis 

relativos aos últimos 6 (seis) meses, faturas de cartões de crédito 

demonstrando suas despesas, certidões comprovando que não é 

proprietário de imóveis ou veículos, documentos que comprovem a 

existência de dívidas, dentre outros. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000822-87.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ALMEIDA FRANCA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

FATIMA ALMEIDA FRANCA SILVA OAB - 032.894.591-95 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000822-87.2018.8.11.0024. AUTOR(A): VIVIANE ALMEIDA FRANCA E 

SILVA REPRESENTANTE: FATIMA ALMEIDA FRANCA SILVA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1 – Considerando a 

certidão do perito de id. 22325785, dando conta da ausência da 

demandante na data designada para realização da perícia médica, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar interesse 

no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito. 2 – Caso persista o interesse na demanda, INTIME-SE o perito 

nomeado nos autos a fim de designar nova data para realização da 

perícia, seguindo-se, no mais, a decisão de id. 19922238. 3 – Por outro 

lado, em caso de desinteresse da parte autora, expresso ou tácito, 

retornem os autos CONCLUSOS. Chapada dos Guimarães/MT, 28 de 

janeiro de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001475-55.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – Tendo em vista a 

petição juntada no id. 28062597, aliado ao AR apresentado no id. 

28335168, onde resta evidenciado que a testemunha a ser inquirida por 

este Juízo não reside nesta comarca, DEVOLVA-SE a missiva ao juízo 

deprecante procedendo-se as baixas de praxe. 2 – Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103394 Nr: 1202-30.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAÃO DE SIQUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefina Alves da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vania Maria Carvalho - 

OAB:7931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 1. Com a oitiva das testemunhas, DECLARA-SE encerrada a presente 

Instrução Processual.

2. Saem as partes devidamente intimadas para apresentação de memoriais 

no prazo comum de 10 (dez) dias.

3. Após, concluso para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 113090 Nr: 5390-66.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helcio Antonow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fernandes de Souza, MARCIA SIGARINE 

FERNANDES DE SOUZA, Pedro de Jesus Antonow, Carlito Antonow, 

Ativos S. A. Securitizadora de Créditos Financeiros, JOÃO CARLOS 

ANTONOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Martins Filho - 

OAB:11.500, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO WILSON MARTINEZ 

DE SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A, JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 1. Saem as partes devidamente intimadas para apresentação de 

memoriais no prazo comum de 15 (quinze) dias.

2. Após, concluso para deliberação quanto ao pedido de diligências 

anteriormente formulado (quebra de sigilo), sem prejuízo da prolação de 

sentença, de cujo teor as partes serão intimadas.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 39215 Nr: 1708-50.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMR, AFMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERTA, PWAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAIQUE CÉSAR FONSECA - 

OAB:26270/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que, quando da elaboração do 

cálculo apresentado no bojo da petição de ref. 97, a parte exequente 

deixou de decotar os valores informados nos comprovantes de 

pagamento juntados na ref. 71, apresentados quando do cumprimento do 

mandado de prisão, tampouco manifestou acerca dessas informações de 

pagamento.

Assim, antes de apreciar o pedido de prisão formulado na petição de ref. 

97, INTIME-SE a parte exequente para acostar ao feito memória de cálculo 

atualizada, da qual deverá constar o abatimento dos valores pagos (ref. 

71), no prazo de 15 dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

2 – Após, INTIME-SE a parte executada para pagar o débito alimentar, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, ex vi do artigo 

911 do CPC. Vale ressaltar que, na hipótese de impugnar o cálculo 

apresentado, o executado deverá acostar aos autos o demonstrativo da 

quantia que entende devida, sob pena de não conhecimento do pedido e 

prosseguimento da execução.

3 – Por fim, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 71472 Nr: 879-30.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RODRIGUES GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O, JOADIR BUENO PACHECO - OAB:13588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pinto Biancardini - 

OAB:OAB/MT 5.009, Otacilio Peron - OAB:3684-A/MT

 1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução processual.

2. Saem as partes devidamente intimadas para apresentação de memoriais 

no prazo comum de 10 (dez) dias.

3. Após, concluso para sentença.

 4. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92527 Nr: 2205-54.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Carvalho Araújo Sátiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maluí Manso Empreendimentos Hoteleiros LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11800

 1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução processual.

2. Saem as partes devidamente intimadas para apresentação de memoriais 

no prazo comum de 10 (dez) dias.

3. Após, concluso para sentença.

 4. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96955 Nr: 4434-84.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREEN AMBIENTAL PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889/MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830

 1. CONCEDE-SE prazo de 15 (quinze) dias para apresentação dos 

orçamentos na forma solicitada pela empresa requerida nesta ocasião.

2. Em seguida, INTIME-SE a parte autora para manifestação quanto a tais 

documentos, consignando-se prazo de 5 (cinco) dias.

3. Após, INTIMEM-SE as partes para a apresentação de memoriais no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

4. Após, remetam-se os autos CONCLUSOS para prolação da sentença, 

cujo teor as partes serão intimadas.

5. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86372 Nr: 3946-66.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernandes Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante da impossibilidade de majoração dos honorários periciais e da 
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escusa apresentada pela empresa nomeada para realização da perícia no 

valor fixado pelo Juízo, este Juízo DESTITUI a Real Brasil Consultoria Ltda. 

do encargo para o qual fora nomeada.

2 – Dessa feita, em atenção ao § 1º do art. 156 do CPC, NOMEIA-SE, em 

substituição, o Instituto de Perícias Científicas – IPC (Rua da Paz, n. 185, 

Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, telefone: 67-3041-0000 – e-mail: 

ipcms@ipcms.com.br) para a realização da aludida perícia, nos termos da 

decisão de Ref. 37.

3 – INTIME-SE a empresa nomeada para informar, no prazo de 15 dias, se 

aceita o encargo.

4 – Com a concordância da empresa nomeada, PROSSIGA-SE com o 

cumprimento da decisão de Ref. 37.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 69208 Nr: 13-22.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivalter Nunes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante da impossibilidade de majoração dos honorários periciais e da 

escusa apresentada pela empresa nomeada para realização da perícia no 

valor fixado pelo Juízo, este Juízo DESTITUI a Real Brasil Consultoria Ltda. 

do encargo para o qual fora nomeada.

2 – Dessa feita, em atenção ao § 1º do art. 156 do CPC, NOMEIA-SE, em 

substituição, o Instituto de Perícias Científicas – IPC (Rua da Paz, n. 185, 

Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, telefone: 67-3041-0000 – e-mail: 

ipcms@ipcms.com.br) para a realização da aludida perícia, nos termos da 

decisão de Ref. 63.

3 – INTIME-SE a empresa nomeada para informar, no prazo de 15 dias, se 

aceita o encargo.

4 – Com a concordância da empresa nomeada, PROSSIGA-SE com o 

cumprimento da decisão de Ref. 63.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86151 Nr: 3850-51.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milintino Santana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – CITE-SE a parte requerida nos termos do que determina o artigo 690 do 

Código de Processo Civil para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca do pedido de habilitação de herdeiros (Ref. 61).

2 - SUSPENDE-SE, por ora, o curso da demanda, conforme determina os 

artigos 313, I, e 690 do Código de Processo Civil.

3 – Em seguida, não havendo oposição da autarquia executada, 

DEFERE-SE o pleito de habilitação de herdeiros, promovendo-se as 

retificações necessárias na autuação e distribuição.

4 – Após, CUMPRA-SE o despacho de Ref. 52.

5 – Por outro lado, havendo irresignação da parte ré, retornem os autos 

CONCLUSOS.

6 - INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75517 Nr: 2624-45.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL DE SOUZA TUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Tendo em vista a ausência de oposição do INSS quanto à habilitação 

dos herdeiros nos presentes autos (ref. 79), este juízo HOMOLOGA a 

habilitação. Para tanto, PROCEDA a Secretaria à retificação no sistema 

Apolo e na capa dos autos, fazendo constar como exequente o Espólio de 

Durval Souza Tunes, representado pelas partes qualificadas à ref. 61.

2 - Considerando o pedido de cumprimento de sentença pela parte 

exequente, INTIME-SE a Fazenda Pública devedora na pessoa de seu 

representante judicial, mediante remessa dos autos em carga, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução de 

sentença, ex vi do artigo 535 do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

5 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 6 – Em seguida, façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações.

7 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 80331 Nr: 1290-39.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando o requerimento da parte exequente, DEFERE-SE o pedido de 

prisão civil do executado.

 Extrai-se dos autos que embora o executado tenha sido devidamente 

intimado acerca da pretensão executória, não vem realizando os 

pagamentos da pensão alimentícia.

Em razão dos fatos acima, com fundamento no art. 528, §3º, do CPC, 

DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL do executado, pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias ou até que efetue o pagamento das prestações alimentícias em 

atraso, conforme tabela apresentada pela parte exequente, incluídas 

aquelas vencidas no curso da presente execução (Súmula 309 do STJ).

 EXPEÇA-SE imediatamente mandado de prisão civil para cumprimento, no 

endereço indicado pela parte autora, considerando que o cumprimento da 

prisão civil não lhe retira a obrigação de pagar a pensão alimentícia.

Salienta-se que, tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar 

separado dos presos comuns, conforme disposição do art. 528, §4º, do 

CPC.

Em caso de não localização do executado, PROMOVA-SE a inclusão do 

mandado de prisão no sistema de Segurança Pública.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68018 Nr: 3269-07.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDCF, LBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando o requerimento da parte exequente, aliado ao parecer do 

Ministério Público, DEFERE-SE o pedido de prisão civil do executado.

 Extrai-se dos autos que embora o executado tenha sido devidamente 

intimado acerca da pretensão executória, não vem realizando os 

pagamentos da pensão alimentícia.

Em razão dos fatos acima, com fundamento no art. 528, §3º, do CPC, 
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DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL do executado, pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias ou até que efetue o pagamento das prestações alimentícias em 

atraso, conforme tabela apresentada pela parte exequente, incluídas 

aquelas vencidas no curso da presente execução (Súmula 309 do STJ).

 EXPEÇA-SE imediatamente mandado de prisão civil para cumprimento, no 

endereço indicado pela parte autora, considerando que o cumprimento da 

prisão civil não lhe retira a obrigação de pagar a pensão alimentícia.

Salienta-se que, tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar 

separado dos presos comuns, conforme disposição do art. 528, §4º, do 

CPC.

Em caso de não localização do executado, PROMOVA-SE a inclusão do 

mandado de prisão no sistema de Segurança Pública.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 97823 Nr: 4823-69.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeniu Apolônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A, 

JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto 

da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão 

liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69.Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as 

anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81307 Nr: 1594-38.2016.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesson Cruz Alves Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, 

pretendendo a modificação da sentença que julgou extinto o feito, pela 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Aduz, em síntese, a ocorrência de contradição no julgado, uma vez que a 

ausência de citação não conduziria à extinção do processo, além de que a 

eventual extinção deveria se fundar na inércia do autor, o que precederia 

de intimação para promover os atos que lhe competiam no prazo de 30 

dias.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos a fim de determinar o 

prosseguimento do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Sem delongas, pela análise das razões recursais, de rigor o não 

conhecimento do recurso de embargos de declaração.

No caso dos autos, a modificação pretendida pela parte embargante não 

se amolda a quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, uma 

vez que se trata de discordância da parte com relação ao entendimento 

adotado pelo Juízo.

Nesse ponto, não se verifica qualquer contradição entre os termos 

constantes do julgado, uma vez que restou devidamente fundamentado o 

dispositivo legal utilizado na sentença, além de que a parte autora havia 

sido intimada para promover os andamentos que lhe competiam, 

constando expressamente a ressalva de que a inércia acarretaria a 

extinção do feito (Ref. 49).

Dentro desse contexto, se a parte discorda do entendimento adotado pelo 

Juízo, eventual irresignação deverá ser apresentada por meio do recurso 

competente.

Em suma, certa ou não a compreensão fática/jurídica constante da 

sentença, como não se depara com os vícios a que se referem o art. 

1.022 do CPC, o recurso aviado não é próprio para o fim pretendido.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo CONHECE dos embargos de declaração opostos 

porque tempestivos, contudo, NEGA PROVIMENTO ao recurso, devendo a 

decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no 

artigo 1.022 do CPC.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90399 Nr: 1333-39.2017.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Quintino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORENI VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata de ação ajuizada por RENATO QUINTINO DA SILVA em face de 

DORENI VIANA DA SILVA, ambos qualificados na inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que a Defensoria Pública pugnou pela 

redesignação da audiência de conciliação devido à impossibilidade de 

contato e localização da parte requerente (ref. 24 e 29).

Após a designação de nova data, o requerente não foi localizado para 

intimação (ref.40).

O requerente não compareceu à audiência de conciliação redesignada 

(ref. 47).

Em decisão de ref. 54, o Juízo determinou a intimação da Defensoria 

Pública para apresentar o endereço atualizado do requerente, sob pena 

de arquivamento.

Em manifestação de ref. 60, a Defensoria Pública informou que a parte 

requerente não compareceu ao núcleo nem manteve os dados 

atualizados, motivo pelo qual pugna pela extinção dos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, verifica-se que a parte requerente deixou de promover 

as diligências que lhe competiam, não obstante intimada para tanto, de 

modo que o processo deve ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 92594 Nr: 2248-88.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene de Souza, LINDINEI LUIZ TEOTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA DE LIMA FRANÇA KOGA 

FERREIRA, HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA SERRA, MUNICÍPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA, SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Uma vez que não houve a apreciação do pedido formulado na exordial, 
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este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte exequente, isentando-a do pagamento das despesas e custas 

processuais, com espeque no artigo 98, § 3º, do CPC.

2 – Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas de estilo.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99328 Nr: 5453-28.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SÉRGIO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNICE INÁCIO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 SENTENÇA

Trata-se de ação de divórcio litigioso ajuizada por MAURO SÉRGIO 

CORREIA em face de CLEUNICE INÁCIO CORREIA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Realizados alguns atos processuais, as partes firmaram acordo perante o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca quanto 

ao divórcio, guarda e visitas e requereram o prosseguimento do feito em 

relação aos demais pedidos (ref. 49).

Manifestação do MPE (ref. 76) favorável à homologação do acordo entre 

as partes.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tem-se que o acordo 

apresentado comporta homologação, porquanto observados os direitos 

assegurados à criança e ao adolescente, revestidos do caráter de 

prioridade absoluta, por se tratar de medidas que visam o bem estar e a 

proteção daqueles, garantia esta alçada a nível constitucional, como se vê 

no art. 227, caput, da Constituição Federal.

No caso, entende-se que o direito do menor foi respeitado, em atenção ao 

que estabelece o princípio da proteção integral, razão pela qual a 

homologação do presente acordo é medida que se impõe.

 Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes, tudo para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais, extinguindo o feito com resolução do mérito tão somente 

em relação ao divórcio, guarda e visitas, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pro rata.

 Sem a incidência de honorários advocatícios no presente caso.

CIÊNCIA ao MPE na forma do artigo 186, § 1º, do CPC.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, considerando que as 

partes renunciaram o prazo recursal.

 Em seguida, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de 

direito quanto aos demais pedidos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 13226 Nr: 3530-21.2004.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auri Ivo Weber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo CONHECE dos embargos de declaração opostos 

porque tempestivos, contudo, NEGA PROVIMENTO ao recurso, devendo a 

decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no 

artigo 1.022 do CPC.3 – INTIMEM-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de 

janeiro de 2020.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31920 Nr: 1296-90.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Air Almeida Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691/A, Maria Amélia Cassiana Mastrorosa Vianna - 

OAB:15.007-16555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 1 – A parte exequente pugnou pelo prosseguimento do feito, contudo, 

deixou de apresentar qualquer pedido específico acerca dos atos 

processuais. Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, apresentar o endereço atualizado da parte demandada, sob pena de 

extinção do feito, como já determinado à fl. 89.

2 – Com a indicação de novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário para 

cumprimento do ato judicial pendente.

3 – Do contrário, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 27 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 36804 Nr: 2112-38.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selvina Tomasia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Na esteira da sentença de fl. 147, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento do valor informado à fl. 157 em favor da parte exequente, 

observando-se a conta bancária indicada à fl. 154.

2 – Depois, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para garantir-lhe 

ciência da liberação.

3 – Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

Chapada dos Guimarães/MT, 27 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37758 Nr: 147-88.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMdSdP, Marieta Cazuza da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte requerente , pela imprensa para 

no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC . Após, encaminho os 

autos à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 40491 Nr: 3493-47.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Mendes Martins Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:10026/O, 

Gustavo Tomazetti Carrara - OAB:5.967/MT

 DECISÃO1 – A parte executada, por meio da petição e documentos de fls. 

53/64 defende a necessidade de desconstituição do bloqueio de valores 

em sua conta corrente, uma vez que decorrentes dos rendimentos de 

aposentadoria.Em despacho de fl. 65, este Juízo determinou a intimação 

da parte exequente para se manifestar quanto ao pedido.Antes da 

intimação, a parte executada apresentou pedido de reconsideração às fls. 

66/67 e às fls. 68/69 junta laudo médico comprovando o estado de saúde 

do exequente.Em decisão de fl. 70 o Juízo indeferiu o pedido de 

reconsideração e determinou a remessa dos autos à Procuradoria do 

Município para se manifestar acerca do despacho de fl. 65.O Município 

exequente, devidamente intimado deixou de se manifestar, conforme 

certificado à fl. 72.Vieram os autos conclusos.Fundamenta-se. 

Decide-se.Em primeiro plano, no que toca à impenhorabilidade dos valores 

bloqueados, dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC...Do julgado acima 

infere-se que o devedor, ao alegar a impenhorabilidade, por se tratar de 

proventos de aposentadoria, deverá comprovar tal alegação.No vertente 

caso, em análise aos autos, verifica-se que os documentos juntados às 

fls. 59/64 e 68/69 são capazes de comprovar as alegações da parte 

executada.Afinal, compulsando atentamente os aludidos documentos, é 

possível identificar que recebe os proventos de aposentadoria na conta 

corrente alvo do bloqueio de numerários.1 – Dessa feita, este Juízo 

DETERMINA a desconstituição da penhora do valor bloqueado às fls. 

51/52, PROMOVENDO a transferência da quantia e a expedição de alvará 

em favor da parte executada.2 – INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento.3 – CUMPRAM-SE.Chapada dos 

Guimarães/MT, 27 de janeiro de 2020.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64417 Nr: 440-53.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: America Edith de Oliveira Lechner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte requerente, pela imprensa para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC . Após, encaminho os 

autos à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65834 Nr: 1672-03.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliazama Leite Albernaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 Intimo Vossa Senhoria, como advogado da parte exequente, para 

manifestar-se a respeito da resposta ao ofício de fls.246 e resposta, 

encaminhada pelo setor de Depósitos Judiciais de fls.248.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 76131 Nr: 2880-85.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela exequente (ref. 100). Desta feita, 

PROCEDA-SE a penhora e avaliação do imóvel indicado pela parte 

exequente, devendo o Sr. Oficial de Justiça se atentar para o disposto no 

art. 838 do Código de Processo Civil.

2 – Sendo realizados os atos mencionados, INTIME-SE a parte executada, 

bem como o cônjuge (art. 842 do CPC) para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e a 

avaliação (art. 872, §2º do CPC).

3 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

4 – Saliente-se que é entendimento deste Juízo o fato de que a alienação 

de bens seja realizada observando-se a ordem preferencial, isto é, deve a 

exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não opte por esta 

modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa 

particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a 

expropriação judicial da coisa.

 5 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77314 Nr: 30-24.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Bendô Lechuga 

Goulart - OAB:20191/A

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte Requerente, pela imprensa para 

no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC . Após, encaminho os 

autos à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102926 Nr: 958-04.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franksnélio Nascimento de Souza, FRANK IMÓVEIS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - 

OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA M. MIRANDA DE 

BRITTO - OAB:OAB/MT 20.189, MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART 

- OAB:20191/A

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte Requerente, pela imprensa para 

no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC . Após, encaminho os 

autos à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75212 Nr: 2486-78.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa, Flavio Neves Costa, Raphael 

Neves Cotsa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Rodrigues Martins de Souza, 

Francisca Rodrigues Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:OAB/SP 153.447, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Posto isso, apresentada planilha do débito (ref. 57), com fundamento 

no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido da 

parte exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias 

conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o 

valor da execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ.2 – Havendo constrição patrimonial na diligência promovida, 

INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 3 – 

Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para 

que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.4– Por fim, CONCLUSOS para 

demais deliberações. 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000071-32.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE ALMEIDA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROSO FERREIRA OAB - MT27619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000071-32.2020.8.11.0024. IMPETRANTE: GONCALO DE ALMEIDA 

JUNIOR IMPETRADO: PREFEITA THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE 

OLIVEIRA Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por 

GONÇALO DE ALMEIDA JUNIOR em detrimento de suposto ato ilegal 

cometido pela PREFEITA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT Sra. Thelma 

Pimentel Figueiredo de Oliveira, ambos qualificados nos autos, visando em 

síntese, liminarmente, sua reintegração ao cargo de diretor da Escola 

Professora Elba Xavier Ferreira deste município. Afirma que é servidor 

público do Município de Chapada dos Guimarães-MT, ocupando o cargo de 

professor há 16 (dezesseis) anos, havendo sido aprovada em Concurso 

Público. Conta que ocupa ainda o cargo de diretor de escola municipal há 7 

(sete) anos, havendo sido aprovado em eleições pela comunidade local. 

Diz que recebeu carta de exoneração sem qualquer informação das 

razões e que sequer foi informado da dispensa, que considera arbitrária. 

Diante disso, requereu a concessão de liminar para determinar que a 

autoridade coatora promova sua imediata reintegração no cargo, sob pena 

de multa diária. Com a petição inicial, vieram os documentos. O processo 

veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se. Decide-se. De 

proêmio, necessário evidenciar a premissa jurídica que rege a matéria. 

Nesse passo, enuncia o art. 5º, inc. LXIX, da Constituição Federal de 

1988: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido 

e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao 

regulamentar aludido preceptivo, a Lei n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) dispôs sobre a possibilidade de concessão liminar da tutela 

pretendida, exigindo em seu art. 7º, inc. III: Art. 7º Ao despachar a inicial, o 

juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. De outro norte, o art. 300 do Código de 

Processo Civil[1] disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela 

de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade 

do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela 

de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos 

da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil. Consigne-se que a nova sistemática das tutelas de 

urgência regida pelo Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) 

também se aplica à Lei n. 12.016/2009, visto que a mesma faz referência à 

aplicabilidade da tutela antecipada e cautelar que era regulada pela norma 

instrumental revogada (Lei n. 5869/73). Pois bem, na situação em análise 

inexiste fundamento relevante para a concessão da liminar pleiteada, ao 

mesmo tempo em que também ausente risco de ineficácia da medida. 

Primeiramente, não há no arrazoado da petição inicial direito líquido e certo, 

porquanto o próprio impetrante reconhece e colaciona julgado acerca do 

fato de que doravante mostra-se possível a exoneração ad nutum de 

servidores ocupantes de cargo comissionado. Feitas estas 

considerações, verifica-se ainda a ausência de risco ao resultado útil do 

processo, porquanto na hipótese de concessão da segurança ao final o 

servidor poderá receber os valores de sua remuneração em atraso. 

Mesmo que ulteriormente seja constatada a violação de direito líquido e 

certo, após os esclarecimentos advindos das informações a serem 

prestadas pelas impetradas e depois de colhido parecer do Ministério 

Público, não se vislumbra prejuízos que possam advir após os aludidos 

atos procedimentais regidos pela Lei n. 12.016/2009. 1 – Diante do 

exposto, ante a ausência de risco ao resultado útil do processo, este 

Juízo INDEFERE o pedido liminar formulado pela impetrante. 2 – 

NOTIFIQUEM-SE as autoridades impetradas para prestarem as 

informações que julgarem necessárias no prazo de 10 (dez) dias, 

inclusive, acostando aos autos documentos necessários ao conhecimento 

da demanda. 3 – Com fundamento no inciso II do art. 7º da Lei nº 

12.016/09, DETERMINA-SE a citação do Município de Chapada dos 

Guimarães/MT para que, querendo, ingresse na presente demanda, o que 

deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Decorrido o prazo para 

que a autoridade coatora preste as informações, DÊ-SE vista ao Ministério 

Público para manifestação em 10 (dez) dias. 5 – Após, REMETAM-SE os 

autos conclusos para sentença. 6 – CUMPRA-SE prioritariamente, (§ 4º do 

art. 7º da Lei nº 12.016/09). INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 28 de janeiro de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000068-77.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO PEDRO TESSARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO 1 – Da análise da peça 

inicial e de seus documentos verifica-se que a parte autora não informou 

ou juntou o pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o 

artigo 321 do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - 

Comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a análise da demanda. Trata-se de 

busca e apreensão ajuizada visando retomar a posse do bem alienado 

fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a 

inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 

Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente. Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 
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correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000072-17.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL CAMPOS DE ARRUDA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000072-17.2020.8.11.0024. REQUERENTE: EDIL CAMPOS DE ARRUDA 

PEDROSO REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de ação previdenciária ajuizada por EDIL 

CAMPOS DE ARRUDA PEDROSO em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos qualificados no processo. Com a 

inicial vieram documentos. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. De proêmio, de relevo anotar que 

em 20 de setembro de 2019 houve a publicação da Lei n. 13.876, a qual, 

dentre outras previsões, veiculou alteração ao artigo 15, inciso III da Lei n. 

5.010/66 nos termos a seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) “Art. 

15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser 

p r o c e s s a d a s  e  j u l g a d a s  n a  J u s t i ç a  E s t a d u a l : 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. Logo, uma vez que a competência é determinada no 

momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

como no vertente caso, este Juízo não é competente para processar e 

julgar o feito em questão, de modo que o processo deve ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. De outro norte, não há falar em qualquer desrespeito 

à decisão proferida pelo STJ no âmbito do Conflito de Competência n. 

170.051 – RS, pois na decisão proferida naquele processo pelo Ministro 

Mauro Campbell Marques refere-se aos processos que já estavam em 

trâmite, havendo como tese controvertida os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado). Portanto, não pairam 

dúvidas de que as novas demandas devem obedecer ao que disciplina a 

novel legislação. Forte em tais razões, diante de sua incompetência 

absoluta, este Juízo JULGA EXTINTO o presente feito, na forma do art. 

485, inciso IV, do CPC. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

despesas e custas processuais, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, o que 

suspende-se em razão dos benefícios da AJG concedidos nesta 

oportunidade. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 28 de janeiro de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-43.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AUDETH DE OLIVEIRA LECHNEY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000025-43.2020.8.11.0024. AUTOR(A): AUDETH DE OLIVEIRA LECHNEY 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Trata-se de ação previdenciária ajuizada por AUDETH DE OLIVEIRA 

LECHNER em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados no processo. Com a inicial vieram documentos. 

O processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. De proêmio, de relevo anotar que em 20 de setembro de 2019 

houve a publicação da Lei n. 13.876, a qual, dentre outras previsões, 

veiculou alteração ao artigo 15, inciso III da Lei n. 5.010/66 nos termos a 

seguir: Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, passa a 

vigorar com a seguinte redação: (Vigência) “Art. 15. Quando a Comarca 

não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na 

J u s t i ç a  E s t a d u a l : 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; A Lei 

5.010/66 é o instrumento que disciplina a organização da Justiça Federal 

de primeira instância e outras providências, fazendo-o em regulamentação 

ao disposto no artigo 109, §3º da Constituição da República, sendo tal ato 

normativo devidamente recepcionado pela novel ordem constitucional. Não 

é preciso esforço hermenêutico para concluir que a competência de que 

trata o artigo 109, §3º da CR/88, regulamentado pelo artigo 15, III da Lei n. 

5.010/66, é de natureza absoluta em razão da matéria, havendo tão 

somente delegação aos juízos estaduais por expressa previsão 

constitucional. Nesse quadro, com a superveniência da alteração 

legislativa sobredita (Lei n. 13.879/2019), este juízo tornou-se 

absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

porquanto não mais existe autorização legislativa para tal mister. Com 

efeito, não se ignora a dicção do artigo 43 do CPC, o qual preleciona que a 

competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 
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direito ocorridas posteriormente”. Todavia, o mesmo dispositivo faz 

ressalvas expressas ao preconizar: “salvo quando suprimirem órgão 

judiciário ou ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA”. Diante dessas 

nuances, forçoso reconhecer que após o início da vigência da Lei n. 

13.879/2019, as ações judiciais em face de entidade de previdência social 

não mais poderão ser processadas perante os juízos estaduais, quando a 

sede da comarca estiver há menos de 70 km de distância de município 

sede de vara federal. Logo, uma vez que a competência é determinada no 

momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

como no vertente caso, este Juízo não é competente para processar e 

julgar o feito em questão, de modo que o processo deve ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. De outro norte, não há falar em qualquer desrespeito 

à decisão proferida pelo STJ no âmbito do Conflito de Competência n. 

170.051 – RS, pois na decisão proferida naquele processo pelo Ministro 

Mauro Campbell Marques refere-se aos processos que já estavam em 

trâmite, havendo como tese controvertida os “Efeitos da Lei n. 

13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e 

julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício 

da competência federal delegada” (destacado). Portanto, não pairam 

dúvidas de que as novas demandas devem obedecer ao que disciplina a 

novel legislação. Forte em tais razões, diante de sua incompetência 

absoluta, este Juízo JULGA EXTINTO o presente feito, na forma do art. 

485, inciso IV, do CPC. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

despesas e custas processuais, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, o que 

suspende-se em razão dos benefícios da AJG concedidos nesta 

oportunidade. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 28 de janeiro de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000951-58.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO MORENO PEREIRA ROMANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ANOR WALBER (EXECUTADO)

ESPACO DE EVENTOS CASA DE PEDRAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA FIGUEIREDO REIS OAB - MT24188-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 28 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-74.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR MARTINS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 28 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-11.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL MODESTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

ANAI LIMA SALES OAB - MT18362/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 28 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-09.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO RODRIGUES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000079-09.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:EURICO 

RODRIGUES DA SILVA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-91.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000080-91.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JUCILENE 

SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-92.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAURA TRINDADE DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 
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designada para o dia 13/03/2019, às 13h45min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 25 de fevereiro de 2019. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010089-32.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN PATRICIA BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO(A))

 

Processo Número: 8010089-32.2016.8.11.0024 INTIMAÇÃO Do advogado 

da parte Promovida da sentença prolatada nos autos ID 4264286. Chapada 

dos Guimarães-MT, 7 de abril de 2017. Rebecca Roque Duarte Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010089-32.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN PATRICIA BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO(A))

 

Processo Número: 8010089-32.2016.8.11.0024 INTIMAÇÃO Do advogado 

da parte Promovente da sentença prolatada nos autos ID 4264286. 

Chapada dos Guimarães-MT, 7 de abril de 2017. Rebecca Roque Duarte 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000408-26.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ TAQUES OLIVEIRA OAB - MT0013152A (ADVOGADO(A))

NILTON BUENO DE MORAES FILHO OAB - MT22409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte promovente para se 

manifestar nos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da 

correspondência devolvida pelos Correios, requerendo o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000215-40.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA DO CARMO FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000215-40.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: DAYANA DO 

CARMO FARIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Tratando-se de recurso intempestivo, deixo de recebê-lo. Intime-se o 

exequente, na pessoa de seu causídico, para em 15 (quinze) dias 

depositar as certidões originais em juízo. Requisite-se ao executado para 

que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova o pagamento do débito, 

uma vez que se trata de pequeno valor, consoante art. 97, §12º, I da 

Constituição Federal. Cumpra-se, expedindo o necessário. 27 de janeiro 

de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-68.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SILVA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000088-68.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ANA MARIA 

SILVA SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAELÇO 

CAVALCANTI JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO ANTONIO PAIXAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

VALERIA THAIS DA SILVA ALVES OAB - MT22941/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000023-44.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ALUISIO 

ANTONIO PAIXAO PEREIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Intime-se a recorrente, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a 

hipossuficiência ou recolha o preparo e após conclusos para recebimento 

ou não do recurso. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-84.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENDO FERREIRA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001583-84.2019.8.11.0024. REQUERENTE: ROZENDO 

FERREIRA DE SOUZA FILHO . REQUERIDO: VIVO S.A. . Vistos etc. 

Intime-se pessoalmente o exequente para, em 48 (quarenta e oito) horas 

requerer o que entender de direito à regular tramitação do processo, sob 

pena de arquivamento. Transcorrido o prazo acima sem manifestação, 

certifique-se e arquivem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CRIVELLARO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001052-32.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LUIS AUGUSTO 

CRIVELLARO REQUERIDO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 

CHAPADA DOS GUIMARAES Vistos etc. Intime-se a recorrente, na pessoa 

de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar a 

hipossuficiência ou para recolher o preparo recursal, após conclusos 

para o juízo de admissibilidade. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-91.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FABIANO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ MONTEIRO BULHOES (REQUERIDO)

AECIM FREITAS DE SOUZA (REQUERIDO)

JHONATAS AUGUSTO FREITAS SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IGOR ALEX SILVA BUENO (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATO ROSA FORTES (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBSON MAGALHÃES LONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010206-91.2014.8.11.0024 REQUERENTE: ROBERTO 

FABIANO BUENO REQUERIDO: JHONATAS AUGUSTO FREITAS SOUZA, 

AECIM FREITAS DE SOUZA, ALEXANDRE LUIZ MONTEIRO BULHOES 

Vistos etc. Intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a hipossuficiência ou 

recolha o preparo. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU PEREIRA DE MACEDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001301-80.2018.8.11.0024 INTERESSADO: AMADEU 

PEREIRA DE MACEDO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Intime-se a recorrente, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a 

hipossuficiência ou recolha o preparo recursal. Transcorrido o prazo 

acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-07.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL OSORIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000353-07.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ANIBAL OSORIO DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-38.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ETERIANO GAUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO(A))

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT7580-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000629-38.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ETERIANO GAUDENCIO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez 

que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que o prazo para apresentar as 

contrarrazões transcorreu sem manifestação. Remetam-se os autos à e. 

Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-96.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARINAIDE RIBEIRO COSTA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA COSTA BOTELHO OAB - MT11881-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000748-96.2019.8.11.0024 REQUERENTE: JANE MARINAIDE RIBEIRO 

COSTA BOTELHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, 

no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo 

que o prazo para apesentar as contrarrazões transcorreu sem 

manifestação. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 
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Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-65.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Z. P. DA SILVA HIPOLITO - ME (REQUERENTE)

ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPOLITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WJM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000623-65.2018.8.11.0024 REQUERENTE: Z. P. DA SILVA HIPOLITO - 

ME, ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPOLITO REQUERIDO: WJM COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE LTDA - EPP Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-15.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALEXANDRE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

roberto mendonça furtado (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O 

(ADVOGADO(A))

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000023-15.2016.8.11.0024 REQUERENTE: JOAQUIM ALEXANDRE DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ROBERTO MENDONÇA FURTADO Vistos etc. 

Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo 

(art. 42 da LJE). Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os 

requisitos. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-45.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIDSON LEPRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000538-45.2019.8.11.0024 REQUERENTE: DAVIDSON LEPRI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a gratuidade 

de justiça, uma vez que presentes os requisitos. Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-96.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000651-96.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ROSANA PEREIRA 

BRANDAO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os 

requisitos. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-21.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000074-21.2019.8.11.0024 REQUERENTE: KARLA DA SILVA 

MIRANDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os 

requisitos. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-16.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIONE DA ROCHA SECCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M N DE PAULA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000430-16.2019.8.11.0024 REQUERENTE: SIONE DA ROCHA SECCO 

REQUERIDO: M N DE PAULA - ME Vistos etc. Recebo o recurso interposto, 

no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo 

que as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. 

Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000547-07.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI DOS REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000547-07.2019.8.11.0024 REQUERENTE: JURANDI DOS REIS DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos 

etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que 

presentes os requisitos. Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-19.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIVALDO ARRUDA DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000973-19.2019.8.11.0024. INTERESSADO: ADENIVALDO ARRUDA 

DE SOUZA . REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT . 

Vistos etc. Tratando-se de recurso intempestivo, deixo de recebê-lo. 

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-50.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA TORRES ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000861-50.2019.8.11.0024 INTERESSADO: TEREZINHA DE FATIMA 

TORRES ARAUJO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Tratando-se de recurso intempestivo, deixo 

de recebê-lo. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-90.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEIZE MENDES DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000147-90.2019.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA DEIZE MENDES DA 

SILVA AMORIM REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010504-83.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BERNUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010504-83.2014.8.11.0024 REQUERENTE: IRENE BERNUCCI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Observo que o prazo para apresentar as contrarrazões transcorreu sem 

manifestação. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-74.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDES MARIA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000463-74.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LEUDES MARIA PAULA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. Analisando o 

processo, observo que não há recolhimento de preparo, e o pedido de 

justiça gratuita foi indeferido. O artigo 41, § 1º da Lei 9.099/95, dispõe que: 

“Art. 41. O recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados 

da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões 

e o pedido do recorrente. § 1.º O preparo será feito, independentemente 

de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob 

pena de deserção;” Constata-se que a parte recorrente não atendeu o 

prazo previsto no dispositivo legal supra mencionado, portanto, declaro 

deserto o recurso interposto. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se o processo com as baixas e formalidades de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-35.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT4198-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000819-35.2018.8.11.0024 INTERESSADO: MARIA APARECIDA DE 

CARVALHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA Vistos etc. 

Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo 

(art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-96.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000651-96.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ROSANA PEREIRA 

BRANDAO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os 

requisitos. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-84.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAELA DE MIRANDA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000225-84.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ISMAELA DE MIRANDA 

SILVA E SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. A parte 

promovente interpôs recurso e não juntou comprovante de preparo, 

requerendo a assistência judiciária gratuita, sem trazer aos autos 

documentos de comprovem a hipossuficiência, (declaração de 

hipossuficiência, declaração de imposto de renda, cópia da CTPS), mesmo 

após intimado para tanto, motivo por que, indefiro-a. Disciplina o Enunciado 

nº 115 do FONAJE: “ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, 

conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São 

Paulo/SP).” Desta forma, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, promover o preparo do recurso, sob pena de 

deserção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-36.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TRES IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LIMITADA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO RODRIGUES CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010533-36.2014.8.11.0024 REQUERENTE: TRES IRMAOS MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LIMITADA - ME REQUERIDO: RONALDO RODRIGUES 

CARVALHO Vistos etc. A parte promovente interpôs recurso e não juntou 

comprovante de preparo, requerendo a assistência judiciária gratuita, sem 

trazer aos autos documentos de comprovem a hipossuficiência, 

(declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, cópia 

da CTPS), mesmo após intimado para tanto, motivo por que, indefiro-a. 

Disciplina o Enunciado nº 115 do FONAJE: “ENUNCIADO 115 – Indeferida a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de 

recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro 

– São Paulo/SP).” Desta forma, intime-se o recorrente para, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, promover o preparo do recurso, sob pena de 

deserção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-97.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001123-97.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ELISANGELA GONCALVES 

AGUIAR REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-92.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDERSON DE MATTOS MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI OAB - MT21131/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000703-92.2019.8.11.0024 Embargado: CARLOS 

ANDERSON DE MATTOS MELLO Embargante: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos recursais de 

admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a 

Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar 
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a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel Código de 

Processo Civil. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas 

premissas do julgamento. No caso dos autos, a despeito da irresignação 

tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos 

pressupostos legais- omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo 

ao acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que pretende a 

Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre 

questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios 

interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 25944113. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-42.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLY FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002226-42.2019.8.11.0024 Promovente: MARIA MARLY 

FERREIRA Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação Comum proposta por 

MARIA MARLY FERREIRA contra o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido incorpore à remuneração, 

proventos ou pensão da Parte Requerente, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a 

prescrição quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e 

honorários sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora 

pública e que sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que 

os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Os documentos de Id. 25719728 acompanham a 

inicial. O Requerido contestou os pedidos do autor ao Id. 26790839, 

aduzindo em síntese que não são todos os servidores estaduais e 

municipais que serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e 

municípios que utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de 

criação da URV, apontando ainda não haver qualquer elementos de prova 

que comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes 

do dia 20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não 

havendo que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido 

absorvida pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer 

prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo 

serem julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte 

Reclamada não compareceu à audiência de tentativa de conciliação, 

tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 

20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação 

da revelia da reclamada, está não induz a procedência automática do 

pleito, pois cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. 

Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de 

direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que 

a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 

335 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo 

passo a fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações 

sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se 

opera sobre cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do 

fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do 

teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – 

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da 

Parte Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são 

devidos mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela 

prescrição, uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos 

geradores do direito buscado pela Parte Requerente. Com esses 

fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das prestações, 

eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas 

pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da 

ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a 

condenação do Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no 

percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas 

Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram 

instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 

determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro 

Real (moeda que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, 

fixando como base para a conversão o valor da URV do último dia do mês 

de competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 

457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos 

salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando 

como data do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia 

do mês de competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso 

I prevê: “Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 

1º de março de 1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 

preceitua: “Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores 

civis e militares, serão convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da 

Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor 

nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 

fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV 

do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data 

do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a 

média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.” A pretensão da 

Parte Requerente merece acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da 

Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 
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Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002230-79.2019.8.11.0024 Promovente: ENEDILCE 

SAMPAIO RODRIGUES Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por ENEDILCE SAMPAIO RODRIGUES contra o MUNICÍPIO 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido 

incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte Requerente, o 

percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como a condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, com 

incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição quinquenal e ainda, a 

condenação do Requerido em custas e honorários sucumbenciais. A Parte 

Requerente alega que é servidora pública e que sofreu prejuízos 

financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que deveria ser 

aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. 

Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de jurisprudência 

pacífica, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito 

ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. Os documentos 

de Id. 25724517 e 25724518 acompanham a inicial. O Requerido contestou 

os pedidos do autor ao Id. 26665474, aduzindo em síntese que não são 

todos os servidores estaduais e municipais que serão beneficiados, mas 

somente aqueles dos estados e municípios que utilizaram regras locais 

que contrariam a Lei Federal de criação da URV, apontando ainda não 

haver qualquer elementos de prova que comprovasse que a folha de 

pagamento tivesse sido fechada antes do dia 20, posto que aquela era 

fechada no último dia útil do mês, não havendo que se falar em prejuízo, 

bem como se esta ocorreu teria sido absorvida pela restruturação da 

carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com a conversão da URV, 

ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados improcedentes os 

pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não compareceu à 

audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, 

decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 9.099/95. Importante 

ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da reclamada, está não 

induz a procedência automática do pleito, pois cumpre o exame das 

provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, 

a questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da 

relação processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento 

imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, não havendo a 

necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo. O caso em 

exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de 

prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação. 

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Analisando a natureza da pretensão da Parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela Parte 

Requerente. Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal 

das prestações, eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente 

busca a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com 

base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As 

Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários, o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: “Art. 21 – Os valores das 
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tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.” 

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os 

artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando o seguinte: I 

– dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1001991-75.2019.8.11.0024 Reclamante: RODRIGO DIEGO 

DE CARVALHO Reclamada: GOL LINHAS AEREAS S.A PROJETO DE 

SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível na qual alega a 

reclamante que seu voo de ida contratado junto à requerida sofreu 

alteração unilateral pela requerida em seu itinerário pré-programado com 

mudança de horário de embarque o que levou a ter de realizar mais 

conexões e a um atraso em relação ao horário programado para o 

desfecho da viagem. Ao final a autora pugnou pela condenação da 

Requerida a reparação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), bem como pugnou pela restituição a titulo de danos materiais. É 

a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares e não vislumbrando a necessidade de produção 

de provas outras que não as já colacionadas nos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015. 3. No mérito a pretensão merece juízo de Parcial 

Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada esta mais 

apta a comprovar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbindo à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 
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direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. Pois bem. Verifico dos 

autos que a reclamante adquiriu passagem aérea da reclamada com 

destino a cidade de Cuiabá/MT saindo de Florianópolis/SC, com saída 

programada para o dia 04.03.2019. Contudo, foi informado que o voo 

contratado fora modificado sendo seu embarque transferido para outro 

voo com mais conexões e com tempo muito maior de duração até seu 

destino. Em sua defesa, a empresa aérea aduziu que efetuou a 

comunicação de alteração do voo contratado com a antecedência 

necessária, não possuindo por assim qualquer responsabilidade por 

eventual dano causado. No entanto, da análise dos autos, incontroverso 

resta que o autor teve alterado seu itinerário contratado, bem como foi 

obrigado a ter de despender mais tempo para somente então pudesse 

chegar ao seu destino. Desta feita, resta inconteste a obrigação da 

reclamada à reparação dos danos causados ao reclamante. Com efeito, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte 

reclamante. Assim sendo, é incontroverso nos autos que a parte 

reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da requerida e que 

estes serviços não foram prestados nos limites do contrato, já que houve 

alteração no horário de embarque com a consequente hora de chegada a 

seu destino, com o consequente atraso no cumprimento do itinerário 

programado da requerente, não tendo sido cumpridas as normas 

estabelecidas pela Anac (Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o 

atraso para o cumprimento do itinerário contratado lhe causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que fora surpreendida com a 

deficiente prestação de serviços contratados. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. Nesse sentido, in verbis: “Ementa: “APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE 

VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas 

de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser 

elidida por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Excludente 

suscitada pela ré, correspondente a alteração na malha aérea, que não 

restou comprovada. Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do 

qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais 

evidenciados na espécie. Dever de restituição da importância despendida 

com alimentação. 3. Danos morais que independem da prova do efetivo 

prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório 

fixado na sentença reduzido. Observância dos parâmetros fixados por 

este órgão fracionário em casos semelhantes. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Já no que confere ao pedido de danos 

matérias, tenho que não guarda procedência, posto que a autora em 

nenhum momento comprova o dispêndios nos valores informados na 

inicial. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para 

CONDENAR a reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A a pagar a parte 

reclamante RODRIGO DIEGO DE CARVALHO o valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a partir desta data e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de restituição 

a titulo de danos matérias, ante a argumentação acima referida. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

________________________________________ V is tos ,  e tc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 27 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito
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Processo nº. 1001765-70.2019.8.11.0024 Reclamante: ROSANGELA LIMA 

Reclamada: AZUL LINHAS AEREAS PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de reclamação cível na qual alega a reclamante que o voo 

desta contratado junto à requerida para sua ida a cidade de Maringá/PR, 

saindo da cidade de Cuiabá/MT fora ALTERADO tendo o pouso ocorrido 

na cidade de Curitiba/PR e não tendo dado qualquer amparo a autora a se 

deslocar para a cidade de seu destino contratado. Ao final pugnou pela 

condenação da Requerida em danos morais no importe de R$ 31.520,00 

(trina e um mil, quinhentos e vinte reais). É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Não há que se falar em prescrição do 

pedido de indenização por dano moral com fundamento no artigo 22 da 

Convenção de Varsóvia, visto que o caso diz respeito a suposta má 

prestação dos serviços oferecidos pela requerido e por isso, aplicável o 

Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, o prazo a ser aplicado é o 

de 05 anos previsto no artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. Prescreve em 

cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a 

contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 

Assim, a ação foi ajuizada dentro do prazo estabelecido no artigo 

supracitado, razão pela qual rejeito a prejudicial. Ultrapassados tais 

questionamentos, passo ao exame do MÉRITO por não vislumbrar a 
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necessidade de produção de provas outras que não as já colacionadas 

nos autos, passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 3. No mérito a pretensão é 

Parcial Procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbindo à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC/2015. Da análise dos autos, verifica-se que a 

requerente adquiriu passagens aéreas da empresa reclamada para seu 

destino a cidade Maringá/PR, saindo de Cuiabá/PR. Em sua defesa, a 

empresa reclamada alegou que o cancelamento ocorreu devido mau tempo 

e a consequente impossibilidade da companhia aérea de realizar 

operações em tais condições, por fatos alheios a sua vontade, tendo 

realocado o autor assim que possível, bem como ofereceu todo o suporte 

necessário durante o período de espera, em conformidade com a 

resolução 141 da ANAC.. Com efeito, da análise dos documentos anexos 

aos autos, e ainda da contestação apresentada, incontroverso o 

cancelamento do voo, bem como que o requerente somente pode dar 

seguimento a sua viagem previamente planejada no dia posterior. Não 

existindo manifestação acerca do fato de não realocarem o requerente em 

outro voo qual não fosse, somente no dia seguinte e somente após as 

17h00min. Destaco que a responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Desta feita, evidencia-se que os 

fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. É incontroverso 

nos autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte 

aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do contrato, já 

que houve cancelamento e atraso para o cumprimento do itinerário 

contratado, não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac 

(Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se falar em inocorrência de 

danos morais à parte reclamante, isso porque o atraso/cancelamento do 

voo contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, 

uma vez que fora surpreendido com a deficiente prestação de serviço da 

requerida. O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da 

falha na prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: 

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE. Caso em que a argumentação da demandada de que 

o atraso decorreu de alteração na malha aérea, a qual teria sido 

determinada pela torre de controle e pela ANAC, não ultrapassou o mero 

campo das alegações. Independentemente do motivo que levou ao atraso 

do vôo, é dever da companhia aérea prestar as devidas informações aos 

passageiros, proporcionando-lhes condições de conforto para minimizar 

os efeitos da longa espera. Hipótese dos autos em que caracterizada a 

falha na prestação dos serviços. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

Reduzido o valor fixado na origem. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 

APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70051246460, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da 

Silva, Julgado em 31/10/2012)” “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo é 

objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Excludente suscitada pela ré, 

correspondente a alteração na malha aérea, que não restou comprovada. 

Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do qual não se 

desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais evidenciados na 

espécie. Dever de restituição da importância despendida com alimentação. 

3. Danos morais que independem da prova do efetivo prejuízo, pois já 

trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório fixado na sentença 

reduzido. Observância dos parâmetros fixados por este órgão fracionário 

em casos semelhantes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70045554888, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado 

em 29/02/2012) (grifei) No que pertine aos danos morais, a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. No que se 

refere aos danos matérias, tenho que também merece procedência, tendo 

em vista o autor dispendeu indevidamente a importância de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para que a reclamada cumprisse com seu encargo 

assumido quando da contratação de seus serviços. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para condenar a reclamada 

(AZUL LINHAS AEREAS) a pagar a parte reclamante (ROSANGELA LIMA) 

o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

________________________________________ V is tos ,  e tc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-27.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA LIMA FREIRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 688 de 1067



 

Processo nº. 1001742-27.2019.8.11.0024 Reclamante: MARIA EDUARDA 

LIMA FREIRIA Reclamada: AZUL LINHAS AEREAS PROJETO DE 

SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível na qual alega a 

reclamante que o voo desta contratado junto à requerida para sua ida a 

cidade de Maringá/PR, saindo da cidade de Cuiabá/MT fora ALTERADO 

tendo o pouso ocorrido na cidade de Curitiba/PR e não tendo dado 

qualquer amparo a autora a se deslocar para a cidade de seu destino 

contratado. Ao final pugnou pela condenação da Requerida em danos 

morais no importe de R$ 31.520,00 (trina e um mil, quinhentos e vinte 

reais). É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Não há 

que se falar em prescrição do pedido de indenização por dano moral com 

fundamento no artigo 22 da Convenção de Varsóvia, visto que o caso diz 

respeito a suposta má prestação dos serviços oferecidos pela requerido e 

por isso, aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, o 

prazo a ser aplicado é o de 05 anos previsto no artigo 27 do CDC, in 

verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. Assim, a ação foi ajuizada dentro do prazo 

estabelecido no artigo supracitado, razão pela qual rejeito a prejudicial. 

Ultrapassados tais questionamentos, passo ao exame do MÉRITO por não 

vislumbrar a necessidade de produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, passo ao julgamento antecipado da lide nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 3. No 

mérito a pretensão é Parcial Procedente. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. Da análise 

dos autos, verifica-se que a requerente adquiriu passagens aéreas da 

empresa reclamada para seu destino a cidade Maringá/PR, saindo de 

Cuiabá/PR. Em sua defesa, a empresa reclamada alegou que o 

cancelamento ocorreu devido mau tempo e a consequente impossibilidade 

da companhia aérea de realizar operações em tais condições, por fatos 

alheios a sua vontade, tendo realocado o autor assim que possível, bem 

como ofereceu todo o suporte necessário durante o período de espera, 

em conformidade com a resolução 141 da ANAC.. Com efeito, da análise 

dos documentos anexos aos autos, e ainda da contestação apresentada, 

incontroverso o cancelamento do voo, bem como que o requerente 

somente pode dar seguimento a sua viagem previamente planejada no dia 

posterior. Não existindo manifestação acerca do fato de não realocarem o 

requerente em outro voo qual não fosse, somente no dia seguinte e 

somente após as 17h00min. Destaco que a responsabilidade da reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Desta feita, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado 

nos limites do contrato, já que houve cancelamento e atraso para o 

cumprimento do itinerário contratado, não tendo sido cumpridas as normas 

estabelecidas pela Anac (Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o 

atraso/cancelamento do voo contratado lhe causou transtorno, cansaço, 

frustração e desconforto, uma vez que fora surpreendido com a 

deficiente prestação de serviço da requerida. O dano moral experimentado 

pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da 

reclamada. Nesse sentido, verbis: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

ALEGADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. Caso em que a 

argumentação da demandada de que o atraso decorreu de alteração na 

malha aérea, a qual teria sido determinada pela torre de controle e pela 

ANAC, não ultrapassou o mero campo das alegações. Independentemente 

do motivo que levou ao atraso do vôo, é dever da companhia aérea 

prestar as devidas informações aos passageiros, proporcionando-lhes 

condições de conforto para minimizar os efeitos da longa espera. Hipótese 

dos autos em que caracterizada a falha na prestação dos serviços. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Reduzido o valor fixado na origem. 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70051246460, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 31/10/2012)” 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E 

ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade 

das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente 

podendo ser elidida por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Excludente suscitada pela ré, correspondente a alteração na malha aérea, 

que não restou comprovada. Ônus probatório que recaía sobre a 

demandada e do qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos 

materiais evidenciados na espécie. Dever de restituição da importância 

despendida com alimentação. 3. Danos morais que independem da prova 

do efetivo prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum 

indenizatório fixado na sentença reduzido. Observância dos parâmetros 

fixados por este órgão fracionário em casos semelhantes. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. No que se 
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refere aos danos matérias, tenho que também merece procedência, tendo 

em vista o autor dispendeu indevidamente a importância de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para que a reclamada cumprisse com seu encargo 

assumido quando da contratação de seus serviços. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para condenar a reclamada 

(AZUL LINHAS AEREAS) a pagar a parte reclamante (MARIA EDUARDA 

LIMA FREIRIA) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

________________________________________ V is tos ,  e tc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito
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Processo Número: 1002084-38.2019.8.11.0024
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMABILLY BEATRIZ SIQUIERI BARBOSA OAB - MT26451/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002084-38.2019.8.11.0024 Reclamante: ROSILENE LOPES 

DE ANDRADE Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de 

rendimento. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINARMENTE 

INCOMPETENCIA DO JUIZADO – PERÍCIA Em contestação, a empresa 

Reclamada alegou a incompetência deste Juizado para processamento da 

causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de 

realização de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim 

como demonstrado o interesse de agir da parte. ULTRAPASSADA a fase 

de preliminares, passo a análise do MÉRITO. FUNDAMENTO. DECIDO No 

mérito indico desde já que os pedidos do autor são parcialmente 

procedentes. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente a incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

em sua residência, o que teria perdurado por aproximadamente 40 

(quarenta) horas, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral. Pois 

bem. Compulsando dos autos, verifico que os documentos trazidos pela 

reclamada não são suficientes para comprovar a tese embasada, muito 

menos são suficientes a justificar a suspensão do fornecimento de 

energia. A energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem 

essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, 

pois o abalo psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A 

agência nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, a demora de 40 horas para religação se mostrou 

excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na prestação do 

serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente 

define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA 

ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA 

O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA 

NECESSIDADE DE ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA 

CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL 

QUE EXTRAPOLA OS DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO 

REPARAÇÃO TAMBÉM POR DANOS MORAIS. Restou induvidosa a 

ausência de serviço essencial por prazo superior a 48 horas. Alegação 

da recorrente, de que houve situação de emergência e segurança que fez 

necessária a interrupção do fornecimento para realização de manutenção 

da rede de transmissão, que não foi minimamente demonstrada. 

Responsabilidade objetiva da requerida, na qualidade de concessionária, 

devendo responder pelas consequências decorrentes da falha do 

serviço. Dano material configurado pela necessidade de aluguel de 

gerador para manutenção dos alimentos resfriados. Despesa comprovada 

pelo documento de fl. 09. Ocorrência, também, de danos morais pelo 

tempo da privação da energia elétrica, serviço essencial por lapso de 

tempo excessivo, superior a 48 horas. Quantum indenizatório por danos 

morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, pois em adequação aos 

parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do serviço que causou 

prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a indenização. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe 

uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá 

ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem 

caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na 

hipótese presente, infere-se que a parte requerida não agiu com culpa 
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grave. A repercussão na esfera psíquica da parte requerente, decorrente 

da suspensão do serviço de energia pode ser classificada como 

moderada, se comparada a outras adversidades. A parte requerida é, 

sabidamente, uma empresa de grande porte. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, a condenação servirá para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural para condenar a Ré, a pagar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento 

(súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação 

válida. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar a 

Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de 

cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início da 

fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-12.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001355-12.2019.8.11.0024 Embargado: KAROLINA ALVES 

DE PAULA Embargante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os embargos, 

pois preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. Todavia, 

no mérito, tenho que não assiste razão a Embargante, pois os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil. Assim, o vício 

deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso dos 

autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a 

presença de nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou 

obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em 

verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou 

interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo 

aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos 

embargos declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 26627265. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-15.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO NOVAES DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ OAB - MT24372/O 

(ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000346-15.2019.8.11.0024 Embargado: TIAGO NOVAES DE 

ARAGAO Embargante: PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A e outros 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os embargos, pois 

preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. Todavia, no 

mérito, tenho que não assiste razão a Embargante, pois os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil. Assim, o vício 

deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso dos 

autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a 

presença de nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou 

obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em 

verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou 

interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo 

aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos 

embargos declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 26836051. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-71.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001170-71.2019.8.11.0024 Embargado: ADRIANA DO 

ROSARIO Embargante: VIVO S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos recursais de 

admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a 

Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 691 de 1067



a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel Código de 

Processo Civil. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas 

premissas do julgamento. No caso dos autos, a despeito da irresignação 

tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos 

pressupostos legais- omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo 

ao acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que pretende a 

Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre 

questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios 

interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 27215642. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-73.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000853-73.2019.8.11.0024 Embargado: ANDREIA CORREA 

DE MORAES Embargante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os embargos, 

pois preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. Todavia, 

no mérito, tenho que não assiste razão a Embargante, pois os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil. Assim, o vício 

deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso dos 

autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a 

presença de nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou 

obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em 

verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou 

interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo 

aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos 

embargos declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 25720268. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-47.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001676-47.2019.8.11.0024 Embargado: LUCINEIA DA 

COSTA Embargante: VIVO S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos recursais de 

admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a 

Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar 

a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel Código de 

Processo Civil. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas 

premissas do julgamento. No caso dos autos, a despeito da irresignação 

tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos 

pressupostos legais- omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo 

ao acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que pretende a 

Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre 

questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios 

interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 26959778. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-29.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002395-29.2019.8.11.0024 Reclamante: LARISSE PAULA 

DA SILVA Reclamado: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de Acordo entabulado 

pelas partes INFORMADO ao Id. 26750977. Portanto, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem 

como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o 

processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002515-72.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI OAB - MT22175/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002515-72.2019.8.11.0024 Reclamante: RAISSA SOARES 

Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente demanda desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de Tentativa de conciliação (Id. 

27651534). O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e NÃO apresentado justificativa plausível, opino 

pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO a reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-58.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MORAIS BELEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000466-58.2019.8.11.0024 Exequente: RENATO MORAIS 

BELEM Executado: LOJAS RIACHUELO SA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. 

A execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. Destaco que a EXECUTADA depositou 

a importância da condenação que deu origem ao Alvará de N° 

573639-0/2019, dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010478-85.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT13675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA S OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS CICERO DE SA OAB - MT12569-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 8010478-85.2014.8.11.0024 Exequente: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II Executado: JOAO BATISTA S 

OLIVEIRA JUNIOR PROJETO DE SENTENÇA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. Destaco que a EXECUTADA depositou a importância da 

condenação que deu origem ao Alvará de N° 566849-2/2019, dando por 

encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 
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925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-41.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASIO EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000838-41.2018.8.11.0024 Exequente: FABIANA 

NASCIMENTO DE SOUZA Executado: DAMASIO EDUCACIONAL S.A e 

outro PROJETO DE SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, 

a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que a 

EXECUTADA depositou a importância da condenação que deu origem ao 

Alvará de N° 573607-2/2019, dando por encerrado o cumprimento de 

sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-26.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DA GLORIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002240-26.2019.8.11.0024 Promovente: GERALDINA DA 

GLORIA DA SILVA OLIVEIRA Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por GERALDINA DA GLORIA DA SILVA OLIVEIRA contra 

o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o 

Requerido incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte 

Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora pública e que 

sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de 

jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Os documentos de Id. 25730256 acompanham a inicial. O 

Requerido contestou os pedidos do autor ao Id. 26969675, aduzindo em 

síntese que não são todos os servidores estaduais e municipais que 

serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e municípios que 

utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de criação da URV, 

apontando ainda não haver qualquer elementos de prova que 

comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes do dia 

20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não havendo 

que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido absorvida 

pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com 

a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados 

improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não 

compareceu à audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou 

o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 

9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da 

reclamada, está não induz a procedência automática do pleito, pois 

cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se 

depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de direito e por 

isso, após a formação da relação processual, verifica-se que a causa já 

comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a 

fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. 

Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre 

cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de 

direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da Parte 

Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são devidos 

mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela prescrição, 

uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos geradores do 
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direito buscado pela Parte Requerente. Com esses fundamentos, 

reconheço a prescrição quinquenal das prestações, eventualmente 

devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas pleiteadas, 

referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação. Em 

relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a condenação do 

Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do 

cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 

11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas Provisórias n. 

439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram instituídas em 

decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 determinou a 

conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda 

que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, fixando como 

base para a conversão o valor da URV do último dia do mês de 

competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 457/1994 e 

n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos salários de 

Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data 

do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia do mês de 

competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: 

“Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, 

independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta 

medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – 

Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002251-55.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL HELIO PRADO DE CAMARGO LIBOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002251-55.2019.8.11.0024 Reclamante: MICHEL HELIO 

PRADO DE CAMARGO LIBOS Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente demanda desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à audiência de 

Tentativa de conciliação (Id. 27239647). O artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do 

mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 
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comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e NÃO apresentado 

justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO o reclamante ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002111-21.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ROMANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Número do Processo: 1002111-21.2019.8.11.0024 Polo Ativo: FABIANA 

ROMANA DOS SANTOS Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. Inicialmente, OPINO pelo não acolhimento da preliminar de 

incompetência do Juizado Especial arguida pela Reclamante e igualmente 

aduzida pela reclamada. Pois, as provas do processo são dirigidas ao 

Juiz, a quem cabe decidir se o conjunto probatório é suficiente para que 

firme sua convicção. No caso vertente, desnecessária é a realização de 

prova pericial, existindo evidências suficientes para julgamento da lide. 

Sem mais preliminares, procedo ao exame do mérito. O cerne da questão 

consiste em verificar se a inclusão do nome da parte reclamante no rol 

dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se ensejou os danos 

morais pleiteados. Verifico, no presente caso, que cabia à reclamada 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, 

conforme se verifica nos documentos acostados à movimentação 10, 

onde apresentou os Termos de adesão e Contratação de Serviços SMP, 

datado de 03/09/2015, juntamente com copia do documento pessoal do 

autora que se diga é o mesmo apresentado a inicial, bem como apresentou 

ainda o levantamento de utilização dos serviços que deram origem a 

restrição em apreço. A semelhança entre as assinaturas é verificada a 

olho nu, o que pressupõe ter sido realizada pela mesma pessoa, 

dispensando-se, inclusive, a realização de perícia no presente caso. 

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa 

Reclamada, sendo a negativação devida. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome da parte reclamante junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. 

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Colaciono jurisprudência 

sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO 

NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 333, I, DO CDC). DÍVIDA 

EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor não se 

desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de cancelamento 

do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever de serem 

afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenado o 

Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a 

exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. (Acórdão 

n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA 

DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. De outro norte, 

tendo a parte reclamante contraído divida junto à requerida, mas que, em 

contrapartida, não honrou sua parte na obrigação que era de pagar pelo 

serviço contratado e consumido, resta o dever desta em quitar seus 

débitos pendentes, no importe apresentado de R$ 106,07 (cento e seis 

reais e sete centavos). Por fim, tenho por caracterizada a litigância de 

má-fé por parte da autora, ao passo que nega relação jurídica 

devidamente comprovada nos autos, em evidente alteração da verdade 

dos fatos. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Ainda, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a autora a 

pagar seus débitos pendentes contraídos no importe total apresentado de 

R$ 106,07 (cento e seis reais e sete centavos), devendo esse valor ser 

atualizado monetariamente pelo INPC a contar da data da apresentação da 

contestação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 

397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, §1º). Via de 

consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO ainda pela 

CONDENAÇÃO do reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários 

mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, 

§ 2º do CPC. Também OPINO pela condenação do Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme art.949, III da CNGC , bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 
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as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002110-36.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER DE OLIVEIRA MOMESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002110-36.2019.8.11.0024 Promovente: ALEXANDER DE 

OLIVEIRA MOMESSO Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade 

da justiça, a parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém 

não acosta comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de 

Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. FUNDAMENTO DECIDO. Ante a inexistência de 

preliminares, passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de inexistência 

de débitos c/c indenização por danos morais promovida por ALEXANDER 

DE OLIVEIRA MOMESSO em face de VIVO S.A. (TELEFONICA BRASIL 

S/A). Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma compra por 

crediário mas não logrou êxito pois havia restrição em seu nome inserida 

pela requerida no valor de R$ 310,88 (trezentos e dez reais e oitenta e oito 

centavos ) , Data da Inclusão: 10/07/2017, CONTRATO: 0241768198. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano, posto que afirmou em analise ao 

seu sistema localizou em nome da parte Autora a linha telefônica nº 65) 

99902 -6793, em 14.03.2015, da modalidade Pré -Paga para o pacote de 

serviços Smartvivo Controle Plus 1 GB, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais s, conforme telas sistêmicas colacionadas. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. Não se prestando para tanto apenas as 

telas sistêmicas que, por si só, não se revelam suficientes para 

comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do 

débito negativado, porquanto se trata de prova unilateral. A respeito do 

assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno 

da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a 

anotação. RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 310,88 

(trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos ) , Data da Inclusão: 

10/07/2017, CONTRATO: 0241768198; INDEFIRO a gratuidade da justiça. 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-35.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDES MACHADO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002220-35.2019.8.11.0024 Reclamante: ANILDES 

MACHADO XAVIER Reclamado: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente demanda desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à audiência de 

Tentativa de conciliação (Id. 26626928). O artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do 

mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e NÃO apresentado 

justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO o reclamante ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-34.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CARLOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002233-34.2019.8.11.0024 Promovente: ROBSON CARLOS 

DE FREITAS Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação Comum proposta por 

ROBSON CARLOS DE FREITAS contra o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido incorpore à remuneração, 

proventos ou pensão da Parte Requerente, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a 

prescrição quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e 

honorários sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora 

pública e que sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que 

os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Os documentos de Id. 25725667 acompanham a 

inicial. O Requerido contestou os pedidos do autor ao Id. 26963238, 

aduzindo em síntese que não são todos os servidores estaduais e 

municipais que serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e 

municípios que utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de 

criação da URV, apontando ainda não haver qualquer elementos de prova 

que comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes 

do dia 20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não 

havendo que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido 

absorvida pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer 

prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo 

serem julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte 

Reclamada não compareceu à audiência de tentativa de conciliação, 

tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 

20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação 

da revelia da reclamada, está não induz a procedência automática do 

pleito, pois cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. 

Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de 

direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que 

a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 

335 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo 

passo a fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações 

sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se 

opera sobre cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do 

fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do 

teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – 

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da 

Parte Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são 

devidos mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela 

prescrição, uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos 

geradores do direito buscado pela Parte Requerente. Com esses 

fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das prestações, 

eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas 

pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da 

ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a 

condenação do Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no 

percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas 

Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram 

instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 

determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro 

Real (moeda que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, 

fixando como base para a conversão o valor da URV do último dia do mês 

de competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 

457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos 

salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando 

como data do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia 

do mês de competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso 

I prevê: “Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 

1º de março de 1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 

preceitua: “Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores 

civis e militares, serão convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da 

Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor 

nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 

fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV 

do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data 

do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a 

média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.” A pretensão da 

Parte Requerente merece acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da 

Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 
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Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002243-78.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR SANTANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002243-78.2019.8.11.0024 Reclamante: ANAIR SANTANA 

ALVES Reclamado: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente demanda desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de Tentativa de conciliação (Id. 

26954086). O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com 

fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – FEVEREIRO/2020

 PORTARIA Nº 08/2020-DF

 Juiz Diretor: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 17/2019/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM, 17/2013/CM, 10/2016/CM e 

9/2019/CM, que estabelece o serviço de Plantão;

Considerando que a Portaria nº 1555/2019-PRES estabelece ponto 

facultativo nos dias 24 e 25 de fevereiro em razão das comemorações de 

Carnaval e no dia 26 de fevereiro estabelece como início do expediente o 

horário das 13h, em razão da "quarta-feira de cinzas";

Considerando o afastamento do Magistrado Maurício Alexandre Ribeiro;

Considerando o afastamento da Magistrada Giselda R. S. de O. Andrade;

Considerando o deferimento de permuta entre os servidores Rosângela 

Block Banazeski e Douglas Ferreira Corsini;

Considerando o afastamento do servidor Douglas Ferreira Corsini;

RESOLVE:

Art. 1º ESTABELECER a escala de plantão dos Juízes, Gestores 

Judiciários e Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de 

FEVEREIRO/2020:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.02.20 Sábado Ricardo Frazon Menegucci Eriton Andrade da Silva José 

Roberto Fregato

02.02.20 Domingo Ricardo Frazon Menegucci Eriton Andrade da Silva José 

Roberto Fregato

03.02.20 Segunda-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Eriton 

Andrade da Silva Luiz Donizetti Rocha

03.02.20 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Myrna N. Q. Leite Viana Luiz Donizetti Rocha

04.02.20 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Myrna N. 
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Q. Leite Viana Urichelli G. S. Nicastro

04.02.20 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Douglas Ferreira Corsini Urichelli G. S. Nicastro

05.02.20 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Douglas 

Ferreira Corsini Tiago da S. Gouveia

05.02.20 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Lenair da Silveira Tiago da S. Gouveia

06.02.20 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Lenair da 

Silveira José Roberto Fregato

06.02.20 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria 

A. C. Tibúrcio José Roberto Fregato

07.02.20 Sexta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. C. 

Tibúrcio Luiz Donizetti Rocha

07.02.20 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Elaine 

de Paula da Silva Luiz Donizetti Rocha

08.02.20 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Elaine de Paula da Silva 

Urichelli G. S. Nicastro

09.02.20 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Elaine de Paula da Silva 

Urichelli G. S. Nicastro

10.02.20 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Elaine 

de Paula da Silva José Roberto Fregato

10.02.20 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Eriton Andrade da Silva José Roberto Fregato

11.02.20 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Eriton 

Andrade da Silva Tiago da S. Gouveia

11.02.20 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia 

N. C. Dominguez Tiago da S. Gouveia

12.02.20 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia N. 

C. Dominguez Luiz Donizetti Rocha

12.02.20 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Neuride Antônia Nunes Luiz Donizetti Rocha

13.02.20 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Neuride 

Antônia Nunes Urichelli G. S. Nicastro

13.02.20 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Myrna 

N. Q. Leite Viana Urichelli G. S. Nicastro

14.02.20 Sexta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Myrna N. Q. 

Leite Viana Tiago da S. Gouveia

14.02.20 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia 

N. C. Dominguez Tiago da S. Gouveia

15.02.20 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia N. C. Dominguez Luiz 

Donizetti Rocha

16.02.20 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia N. C. Dominguez Luiz 

Donizetti Rocha

17.02.20 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia N. 

C. Dominguez José Roberto Fregato

17.02.20 Segunda-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci 

Rosimeire S. da Silva José Roberto Fregato

18.02.20 Terça-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Rosimeire S. 

da Silva Urichelli G. S. Nicastro

18.02.20 Terça-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci Maria 

S. H. C. Dias Urichelli G. S. Nicastro

19.02.20 Quarta-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Maria S. H. 

C. Dias Tiago da S. Gouveia

19.02.20 Quarta-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci 

Meiriele de Oliveira Lima Tiago da S. Gouveia

20.02.20 Quinta-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Meiriele de 

Oliveira Lima Luiz Donizetti Rocha

20.02.20 Quinta-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci Nair 

Santos Rockemback Luiz Donizetti Rocha

21.02.20 Sexta-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Nair Santos 

Rockemback José Roberto Fregato

21.02.20 Sexta-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci 

Douglas Ferreira Corsini José Roberto Fregato

22.02.20 Sábado Ricardo Frazon Menegucci Douglas Ferreira Corsini 

Manuel E. Martins

23.02.20 Domingo Ricardo Frazon Menegucci Douglas Ferreira Corsini 

Manuel E. Martins

24.02.20 Segunda-feira (Ponto facultativo) Ricardo Frazon Menegucci 

Douglas Ferreira Corsini Urichelli G. S. Nicastro

25.02.20 Terça-feira (Ponto facultativo) Ricardo Frazon Menegucci 

Douglas Ferreira Corsini Tiago da S. Gouveia

26.02.20 Quarta-feira (Até às 13h) Ricardo Frazon Menegucci Douglas 

Ferreira Corsini Luiz Donizetti Rocha

26.02.20 Quarta-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci 

Antônia V. da Costa Nunis Luiz Donizetti Rocha

27.02.20 Quinta-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Antônia V. 

da Costa Nunis Manuel E. Martins

27.02.20 Quinta-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci 

Dinoerce C. B. Henchen Manuel E. Martins

28.02.20 Sexta-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Dinoerce C. 

B. Henchen Urichelli G. S. Nicastro

28.02.20 Sexta-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci Neuride 

Antônia Nunes Urichelli G. S. Nicastro

29.02.20 Sábado Ricardo Frazon Menegucci Neuride Antônia Nunes José 

Roberto Fregato

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

 Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder/MT, 27 de janeiro de 2020.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001351-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MOREIRA ZAMONER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001351-88.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

SILVANA MOREIRA ZAMONER REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LÍDER Vistos. ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum 

de um decêndio, as provas que efetivamente ainda tenham a produzir além 

da documental já constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável 

pertinência (utilidade, necessidade e adequação diante das questões 

relevantes e controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do 

eventual conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim 

entender, com o julgamento antecipado da lide). Quanto à análise da 

pertinência das provas especificadas, convém desde logo colacionar o 

ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, “propostas as provas, 

o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. As provas propostas 

passarão por um exame preventivo, visando ao indeferimento das inúteis 

ou impossíveis, ou que visem à demonstração de fatos por meios 

inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a admissão da prova é o 

momento da avaliação preventiva de sua utilidade” (in Primeiras Linhas de 

Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São Paulo, 1994, pág. 276). Na 

esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o entendimento 

de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir 

sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121). Após, o 

transcurso do prazo supramencionado, CERTIFIQUE-SE o necessário e 

tornem os autos imediatamente CONCLUSOS. INTIMEM-SE as partes na 

forma da lei. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000413-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON BIGOTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000413-59.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ILSON 

BIGOTI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando que a parte requerida, devidamente citada, deixou 

transcorrer in albis o prazo previsto para apresentar contestação (id. 

20259508), DECRETO sua revelia, todavia, sem a aplicação dos efeitos 

materiais, ante a indisponibilidade dos direitos em litígio (art. 345, inc. II, do 

CPC). Neste sentido (destaques acrescidos): APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA - INSS - REVELIA - EFEITOS - 

INAPLICABILIDADE. Por pertencer á administração indireta e exercer 

atividades estatais, tutelando direitos indisponíveis, não se aplica ao INSS 

os efeitos da revelia, consoante disposição do art. 320, II do Código de 

Processo Civil. Havendo a necessidade de abertura de instrução 

probatória, mostra-se inaplicável a sistemática prevista no art. 515, § 3º, 

do CPC, não estando a causa madura para julgamento. Sentença anulada. 

(TJ-MG - AC: 10223120187735001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de 

Julgamento: 03/06/2014, Câmaras Cíveis / 9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 10/06/2014). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

A SER CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. REVELIA DO INSS. 

IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. [...] 3. A sentença julgou procedente 

o pedido inicial, nos termos do art. 330, do CPC, sem a oitiva de 

testemunhas, após decretar a revelia do INSS, por não ter apresentado 

contestação, apesar de devidamente intimado. 4. Inaplicável a revelia 

contra o INSS, por se tratar de direitos indisponíveis. (TRF-1 - AC: 51367 

TO 2007.01.99.051367-0, Relator: Desembargador Federal Néviton 

Guedes, Data de Julgamento: 08/08/2012, Primeira Turma, Data de 

Publicação: e-DJF1 p .615 de 21/09/2012). INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise 

de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC). Após, 

tornem os autos conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002094-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002094-98.2017.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE DE 

CASTRO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Não havendo questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. Intimadas para especificar as 

provas que desejavam produzir, apenas a parte autora se manifestou. 

Assim, DEFIRO a produção de prova testemunhal à parte autora, 

pertinente em vista dos fatos que se pretende provar no presente feito. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de fevereiro 

de 2020, às 15h00. INTIMEM-SE as partes para que compareçam à 

solenidade e, querendo, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

testemunhas – além das já eventualmente arroladas – (art. 357, § 4º, do 

CPC). Salienta-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000261-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. P. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000261-11.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO REQUERIDO: M.M. ALVES PEREIRA - ME Vistos. 

PROCEDA-SE com as necessárias baixas, inseridas via sistema 

RENAJUD, em razão deste feito. Por fim, ante o trânsito em julgado da 

sentença retro, ARQUIVE-SE o presente processo, sem prejuízo das 

comunicações e baixas de praxe. INTIME-SE, via DJE. PUBLIQUE-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000311-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILSON PRATES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora a manifestar-se em 

cinco dias acerca da certidão negativa do sr. Oficial de Justiça, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000494-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE JARDIM MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO VOLPATO FRANCA OAB - MT14172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBORU TOMIYOSHI (REQUERIDO)

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLÍDER MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000494-08.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

JACKELINE JARDIM MENDONCA REQUERIDO: NOBORU TOMIYOSHI, 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLÍDER MT Vistos. Cuida-se de mandado de 

segurança tendo como partes em epígrafe. Entre um ato e outro, 

sobreveio pedido de desistência da ação pela parte impetrante (id. 

28314161). Era o que cabia relatar. DECIDO. Aduz o art. 485, inciso VIII, do 

CPC, que o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da 

ação. Sem maiores delongas, no caso em testilha, considerando que a 

própria impetrante requer a extinção do feito, motivo não há para o 

prosseguimento da marcha processual. Ante o exposto, com espeque no 

art. 485, inc. VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência da ação e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito. DESCABE condenação ao 

pagamento de custas, na forma da Constituição Estadual. DESCABE 

condenação em honorários advocatícios, conforme o teor do enunciado 

da súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de praxe. 

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001090-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FELIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016037A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001090-89.2018.8.11.0009. AUTOR(A): CLAUDIO 

FELIX REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 701 de 1067



dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide). Quanto à análise da pertinência das provas 

especificadas, convém desde logo colacionar o ensinamento de Moacyr 

Amaral Santos, para quem, “propostas as provas, o juiz deve resolver 

sobre a sua admissibilidade. As provas propostas passarão por um 

exame preventivo, visando ao indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou 

que visem à demonstração de fatos por meios inadequados ou 

inadmissíveis. Pode-se dizer que a admissão da prova é o momento da 

avaliação preventiva de sua utilidade” (in Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, volume 2, Saraiva: São Paulo, 1994, pág. 276). Na esteira 

desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o entendimento de que, 

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121). Após, o 

transcurso do prazo supramencionado, CERTIFIQUE-SE o necessário e 

tornem os autos imediatamente CONCLUSOS. INTIMEM-SE as partes na 

forma da lei. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001151-13.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILSON ANTUNES DE ARAUJO (REQUERIDO)

DILSON LUCAS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001151-13.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP REQUERIDO: DILSON 

LUCAS DE ARAUJO, MILSON ANTUNES DE ARAUJO Vistos. Acolho a 

manifestação de id. 22604580. PROCEDA-SE como requerido. Após, ante 

o escoamento do objeto da ordem deprecada, DEVOLVA-SE a missiva à 

Comarca de origem, grafando nossas homenagens e procedendo com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49110 Nr: 2900-68.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. SILIRIOS, MARIO APARECIDO SILIRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. A. SILIRIOS, CNPJ: 03006716000194 e 

atualmente em local incerto e não sabido MARIO APARECIDO SILIRIOS, 

Cpf: 24607860263, Rg: 205.944, Filiação: Alice Candida Silverio e Ulysses 

Silirios, data de nascimento: 23/04/1965, natural de Figueira-PR, 

casado(a), operador de secador de arroz. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de M. A. 

SILIRIOS e MARIO APARECIDO SILIRIOS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA: 20083835, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3838/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/10/2008

 - Valor Total: R$ 204.519,20 - Valor Atualizado: R$ 204.519,20 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro da parte exequente para 

citação da parte executada por edital, em razão das várias tentativas de 

localizá-la terem restado infrutíferas (fls. 25/26).CITE-SE a parte 

executada MARIO APARECIDO SILIRIOS por edital com prazo de 30 (trinta) 

dias, fluindo o prazo da data da única publicação (art. 8º, inciso IV, da Lei 

6.830/80). No edital deverá constar a advertência de que será nomeado 

curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do NCPC). Fixe-se 

o edital no átrio do Foro e dê-se publicidade no Diário de Justiça Eletrônico 

(art. 8º, inciso IV, c.c. o art. 257, inciso II, do NCPC). Deixa-se de se fixar 

os demais requisitos elencados no art. 257 do NCPC, aplicado 

subsidiariamente a este rito, especialmente o de publicação no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, por ausência de criação de tais ferramentas e regulamentação 

respectiva.O edital deverá conter apenas a indicação da parte exequente, 

o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza 

da dívida, a data e o número da inscrição no registro da dívida ativa, o 

prazo e o endereço da sede do Juízo (art. 8º, inciso IV, da Lei 

6.830/80).Após, decorrido o prazo editalício, não tendo a parte executada 

comparecido ou constituído advogado, proceda o Gestor Judiciário ou 

servidor responsável ao devido impulsionamento processual para a 

nomeação de curador especial, nos termos da Ordem de Serviço nº 

01/2019/Primeira Vara. Em seguida, oferecida a defesa, dê-se vista dos 

autos à parte exequente para impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, na 

dicção do art. 17 da Lei 6.830/80.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Irene Celiane Luque, 

digitei.

Colíder, 18 de outubro de 2019

Eriton Andrade da Silva Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83592 Nr: 948-78.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSTDS, RST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu Advogado (a), 

bastante constituído nos autos, para pagamento das custas judiciais, no 

valor de R$413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), bem 

como as diligências do(s) oficial (ais) de Justiça no valor de R$213,75 

(duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o total de 

R$627,15 (seiscentos e vinte e sete reais e quinze centavos) no prazo de 

cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, que a emissão da(s) 

guia(s), referente a custas processuais, será feita por meio de acesso ao 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos conforme solicitado, 

inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de custas e 

taxas. O sistema vai gerar um boleto único. O pagamento da Diligência do 

Oficial de Justiça, deverá ser feito mediante acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicando 

no item Emissão de Guia de Diligência, deve-se preencher os campos e o 

sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do pagamento, 

todos os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da CAA 

– Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 
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estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99487 Nr: 1814-81.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE FELIZARDO DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA na pessoa de seu advogado (a) para 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), e das taxas judiciárias, no valor de 

R$220,88 (Duzentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), bem como as 

diligências do(s) oficial (ais) de Justiça no valor total de R$23,75 (Vinte e 

três reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o total de R$ 658,03 

(Seiscentos e cinquenta e oito reais e três um centavos), no prazo de 

cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, que a emissão da(s) 

guia(s), referente a custas processuais, será feita por meio de acesso ao 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos conforme solicitado, 

inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de custas e 

taxas. O sistema vai gerar um boleto único. O pagamento da Diligência do 

Oficial de Justiça, deverá ser feito mediante acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicando 

no item Emissão de Guia de Diligência, deve-se preencher os campos e o 

sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do pagamento, 

todos os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da CAA 

– Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38561 Nr: 694-52.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUGUI SPORT`S COMERCIO DE MATERIAIS 

ESPORTIVOS LTDA -M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu advogado (a) para 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), e das taxas judiciárias, no valor de 

R$225,53 (Duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), 

perfazendo o total de R$ R$638,93 (Seiscentos e trinta e oito reais e 

noventa e três centavos), no prazo de cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, 

ainda, neste ato, que a emissão da(s) guia(s) será feita por meio de 

acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos conforme solicitado, 

inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de custas e 

taxas. O sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do 

pagamento, os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da 

CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82389 Nr: 3430-33.2012.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDAobs. PARA 

INTIMAÇÃO DIÁRIO - OAB:12333

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA na pessoa de seu advogado (a) para 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), e das taxas judiciárias, no valor de 

R$144,41 (Cento e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), 

bem como as diligências do(s) oficial (ais) de Justiça no valor total de 

R$47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos), perfazendo o total 

de R$ 605,31 (Seiscentos e cinco reais e trinta e um centavos), no prazo 

de cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, que a emissão da(s) 

guia(s), referente a custas processuais, será feita por meio de acesso ao 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos conforme solicitado, 

inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de custas e 

taxas. O sistema vai gerar um boleto único. O pagamento da Diligência do 

Oficial de Justiça, deverá ser feito mediante acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicando 

no item Emissão de Guia de Diligência, deve-se preencher os campos e o 

sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do pagamento, 

todos os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da CAA 

– Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99280 Nr: 1673-62.2016.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu Advogado (a), 

bastante constituído nos autos, para pagamento das custas judiciais, no 

valor de R$413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), bem 

como as diligências do(s) oficial (ais) de Justiça no valor de R$23,75 (vinte 

e três reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o total de R$ 437,15 

(Quatrocentos e trinta e sete reais e quinze centavos) no prazo de cinco 

(5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, que a emissão da(s) guia(s), 

referente a custas processuais, será feita por meio de acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos conforme solicitado, 

inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de custas e 

taxas. O sistema vai gerar um boleto único. O pagamento da Diligência do 

Oficial de Justiça, deverá ser feito mediante acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicando 

no item Emissão de Guia de Diligência, deve-se preencher os campos e o 

sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do pagamento, 

todos os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da CAA 

– Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54720 Nr: 2158-72.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ALVES FILHO PEÇAS - ME, ALMIRO ALVES 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA na pessoa de seu advogado (a) para 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), e das taxas judiciárias, no valor de 

R$144,41 (Cento e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), 

bem como as diligências do(s) oficial (ais) de Justiça no valor total de 

R$23,75 (vinte e três reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o total 

de R$ 581,56 (quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis 

centavos), no prazo de cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, 

que a emissão da(s) guia(s), referente a custas processuais, será feita 

por meio de acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos conforme 

solicitado, inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de 

custas e taxas. O sistema vai gerar um boleto único. O pagamento da 

Diligência do Oficial de Justiça, deverá ser feito mediante acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicando 

no item Emissão de Guia de Diligência, deve-se preencher os campos e o 

sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do pagamento, 

todos os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da CAA 

– Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002154-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JOFRE MATIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002154-71.2017.8.11.0009. AUTOR(A): EDER JOFRE 

MATIAS REU: CAB COLIDER LTDA Vistos. Não havendo questões prévias 

a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. De 

início, necessário asseverar que o Código de Processo Civil vigente prevê, 

no § 8º do seu art. 334, sanção para a parte que injustificadamente deixa 

de comparecer à audiência conciliatória. O referido dispositivo enquadra a 

ausência como ato atentatório à dignidade da justiça, cuja sanção equivale 

a multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Com relação à multa, tenho que esta possui o intuito de 

evitar o esvaziamento da audiência como instituto e, ao mesmo tempo, 

punir a parte que ignora a designação do ato processual e a mobilização 

da máquina judiciária, quando poderia se fazer representar, inclusive, por 

pessoa com poderes para transigir (artigo 334, § 10, CPC). Ademais, 

vislumbra-se que a multa não confere lucro à parte adversa, pois ela será 

revertida em favor do Estado. Portanto, considerando que a parte autora 

teve o prazo de cinco (5) dias para justificar sua ausência na audiência 

conciliatória inicial (id. 12274554) e quedou-se inerte, APLICO em seu 

desfavor a multa do art. 334, § 8º, do CPC, no patamar de 2% do valor da 

causa. Noutro giro, DEFIRO a produção de prova pericial formulada pela 

parte autora (id. 11400812), pertinente em vista dos fatos que se pretende 

provar no presente feito. Para tanto, NOMEIO como perito do Juízo a 

pessoa jurídica AGRO PERÍCIA, inscrita sob CNPJ 28.079.375/0001-08, na 

pessoa de seu responsável técnico Miguel Lara Menegazzo, portador do 

CPF n° 324.566.058.88, inscrito(a) no CREA/MS sob o nº 13.288/D, 

estabelecida na Av. Miguel Sutil, n.° 8000, SL 1407, Bairro Jardim Mariana, 

Cidade e Comarca de Cuiabá, telefone n° (65) 99912-2865, endereço 

eletrônico contato@agropericia.com.br, independentemente de termo de 

compromisso, para averiguar a regularidade do hidrômetro da residência 

da parte autora, bem como apurar se este eventualmente ocasionou o 

aumento no consumo de água, na dicção do art. 466 do CPC, devendo o 

exame pericial ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, admitido, por 

uma vez, eventual pedido de prorrogação (art. 476 do CPC), devendo 

conter respostas objetivas aos quesitos das partes. INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do(a) perito(a), indicarem assistente técnico e/ou apresentar 

quesitos (§ 1º do art. 465 do CPC). INTIME-SE o perito sobre o teor da 

nomeação e para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, a proposta 

de honorários e o currículo com comprovação da especialização (§ 2º do 

art. 465 do CPC). Acostada a proposta de honorários, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, e, com as manifestações ou sem elas, esgotado o prazo concedido, 

venham-me os autos conclusos para arbitramento do valor, na 

determinação do § 3º do art. 465 do CPC. Quanto ao pedido de produção 

de prova testemunhal formulado pela parte autora, deixo a análise de sua 

pertinência para após a realização da prova pericial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002174-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002174-28.2018.8.11.0009. AUTOR(A): LUIZ 

FERREIRA DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. A tutela de urgência, 

prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a 

devida licença, entendo que os documentos que instruíram a inicial não 

são aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte 

autora, pois, apesar de existir documento médico particular atestando sua 

enfermidade, o seu teor conflita com a perícia do INSS, não restando clara 

a incapacidade laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor 

elucidação dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de 

cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à 

declaração do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. 

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002349-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DERNIVALDO PEREIRA CANGUCU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002349-56.2017.8.11.0009. AUTOR(A): 

DERNIVALDO PEREIRA CANGUCU REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de “ação ordinária previdenciária 

de restabelecimento de auxílio-doença c/c pedido de conversão em 

benefício de aposentadoria por invalidez c/c pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela” ajuizada por DERNIVALDO PEREIRA CANGUÇU em face 

de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Em decisum de id. 

12008648, o Juízo postergou a análise da tutela de urgência pleiteada para 

após a realização de perícia médica judicial. O laudo pericial respectivo 

fora encartado ao id. 18604704, o qual atestou a incapacidade parcial e 

permanente da autora para o labor. Contestação do INSS é vista ao id. 

19740429. Impugnação à contestação consta ao id. 20198547. Vieram os 

autos conclusos para deliberações. É o que merece registro. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, 

caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Assim, há de se considerar que, tanto 

a comprovação dos requisitos, quanto a concessão da tutela, não implica 

em conhecimento do mérito, constituindo tão somente uma proteção para 

um direito que, sujeito a perigo iminente, pode deteriorar-se por conta do 

tempo despendido na tramitação do processo. Tais requisitos consistem 

na comprovação da existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, 

de modo a embasar o emprego da tutela ora tratada. Ademais, é 

necessário, igualmente, que “a tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC). Compulsando calmamente os autos, 

é possível aferir, em um juízo de cognição sumária, a existência de 

fundamentos para o deferimento da tutela de urgência vindicada, haja 

vista os documentos médicos acostados à inicial e o laudo pericial de id. 

18604704. Nesta senda, ante o quadro apresentado, o perigo da demora 

estaria em mitigar um auxílio devido à parte autora, que tem o condão de 

ajudá-la em sua subsistência e no tratamento de sua moléstia. Nesse 

sentido, tem se posicionado o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCAPACIDADE 

LABORATIVA – AUXÍLIO-DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - ART. 

273 DO CPC/1973 - RECURSO DESPROVIDO. Presente a prova inequívoca 

consistente em exames, laudos e atestados médicos no sentido de 

demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido do perigo de 

dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício almejado, a 

concessão da tutela antecipatória para a concessão do auxílio-doença é 

medida que se impõe. (AI 8666/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018). Destarte, tenho que o pedido 

de tutela de urgência pleiteado merece guarida. Ante o exposto, CONCEDO 

o pedido de tutela de urgência pleiteado, pelo que DETERMINO ao INSS que 

restabeleça no prazo de 30 dias o benefício de auxílio-doença à parte 

autora, até ulterior decisão desse juízo. A fim de evitar eventual alegação 

de nulidade, bem como visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência 

pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento 

antecipado do mérito. Consigna-se que o pedido de produção de provas 

formulado de maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, 

contestação, impugnação à contestação etc) não serão considerados, 

pois não condizentes com o momento processual. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001233-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUMA DE ARAUJO RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001233-15.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MARIA 

NEUMA DE ARAUJO RAMOS EXECUTADO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por Maria Neuma de Araújo Ramos, contra Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Intimada, a Autarquia executada manifestou (Id. 

18727711), concordância com o cálculo apresentado pela parte 

exequente. Expedidos os respectivos ofícios requisitórios, aportaram aos 

autos (Id. 26287501), ofícios oriundos da Coordenadoria de Execução 

Judicial – COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, informando o 

depósito de valores (cumprimento da obrigação) a título de honorários 

sucumbenciais e dos créditos decorrentes de benefício atrasado. Vieram 

os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. 1 - Dispõe o artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Assim, diante do 

pagamento da obrigação por parte da executada, conforme Id. 26287501, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ex positis, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a 

obrigação. Sem custas. 2 – EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para 

levantamento dos valores depositados ao Id. 26287501, observando 

dados bancários indicados pela exequente ao Id. 24039056. 3 – INTIME-SE 

o exequente pessoalmente, através de qualquer meio de comunicação, 

acerca da expedição de alvará de levantamento dos valores depositados 

em seu favor. 4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente, por meio de seu 

advogado (a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito. 

5 - Decorrido o prazo do item “4” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo. Colíder, Data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000765-80.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIENE ROQUE DE AMARANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca do LAUDO PERICIAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000936-37.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SILVA PARRON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca do LAUDO PERICIAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001498-17.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca do LAUDO PERICIAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000779-64.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DAMIAO CIRILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca do LAUDO PERICIAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000833-30.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE SOARES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca do LAUDO PERICIAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002081-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VANESSA GONSALVES DA SILVA (REQUERENTE)

VALQUIRIA GONSALVES DA SILVA (REQUERENTE)

GETULIO ROSENDO DA SILVA (REQUERENTE)

VERONICA GONSALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002081-02.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE 

FERREIRA DA SILVA, GETULIO ROSENDO DA SILVA, VALQUIRIA 

GONSALVES DA SILVA, VANESSA GONSALVES DA SILVA, VERONICA 

GONSALVES DA SILVA. REQUERIDO: FORUM DA COMARCA DE 

COLIDER. Vistos, etc. 1 - Diante da necessidade de licença médica desta 

magistrada, REDESIGNO a audiência de conciliação anteriormente 

aprazada para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 16h50min. Para 

realização do ato, INTIMEM-SE as partes. 2 – DÊ CIÊNCIA ao NPJ/FACIJUR 

– Núcleo de Práticas Jurídicas, na pessoa da advogada, Dra. Elisangela 

Dinarte Soares da solenidade ora redesignada. 3 – Ciência ao MPE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000612-18.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROMANINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000612-18.2017.8.11.0009. AUTOR(A): ANTONIO 

ROMANINI RÉU: INSS Vistos, etc. Antônio Romanini, qualificado na inicial, 

interpôs a presente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio 

doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez com pedido 

de tutela de urgência contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

alegando, em síntese que, mesmo incapacitado para exercer seu labor 

habitual, teve o benefício indevidamente cessado pela Autarquia Ré em 

24/02/2017. A inicial foi recebida ao ID 7267449, momento em que fora 

deferida a tutela antecipada pleiteada pelo autor, bem como, determinada a 

realização de perícia médica. Ao ID 12458271, o requerente manifestou 

pugnando pelo restabelecimento do benefício concedido liminarmente, ante 

sua cessação indevida, o que fora deferido por este juízo ao ID 14244932. 

Aportou ao ID. 12900258 o laudo médico pericial. Intimado, o autor 

manifestou ao ID. 12938962 acerca do laudo médico pericial. Devidamente 

citado e intimado para manifestar sobre o laudo pericial, o requerido 

apresentou contestação ao ID. 15678503, alegando, em síntese, que o 

autor não preenche os requisitos para perceber o benefício pleiteado. Por 

fim, ao ID. 16327564, o autor apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - De pronto, quanto a preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de 

mérito, incabível no presente feito, uma vez que, se reconhecido o direito 

do autor será a partir de 2017, não havendo que se falar em quinquênio. 2 

– Destarte, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta 

o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do 

Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade 

de dilação probatória: “Art. 355: O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver 

necessidade de produção de outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349”. 3 - Logo, estando devidamente instruído o feito e, não 

havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do 

mérito. In casu, nota-se que a controvérsia do embate recaía sobre um 

único aspecto, qual seja, o fato de o autor comprovar a incapacidade para 

o trabalho, uma vez que a qualidade de segurado restou comprovada 

através dos documentos de Ids. 15678510 e 6106514. Nesse passo, 

dispõe o artigo 1º da Lei 8.213/91, que: “A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente”. Acerca 

do tema, Sérgio Pinto Martins leciona: “É a Previdência Social o segmento 

da Seguridade Social, composta de um conjunto de princípios, de regras e 

de instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social, 

mediante contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios 

indispensáveis de subsistência do segurado e a sua família, quando 

ocorrer certa divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 

19 ed. São Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a 

Constituição Federal de 1.988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Com 

efeito, compulsando os presentes autos, verifico que restou comprovado 

a qualidade de segurado do requerente, bem como carência necessária 

para perceber o benefício pleiteado. Ainda, consoante perícia médica de 

ID. 12900260, há confirmação de que o autor se encontra incapacitado 

temporariamente para o trabalho, uma vez que foi diagnosticado pela 

médica perita Dra. Eliana Kawaguti – Perita Oficial, estar acometido de 

“artrose de ambos os joelhos, apresentando importante limitação 

funcional”, com incapacidade total e temporária. Os documentos retro 

mencionados informam categoricamente a contribuição feita pelo período 

mínimo de carência exigida por lei, assim como a incapacidade temporária 

do autor para o exercício de suas atividades profissionais, em razão de 

seu atual estado de saúde. Desta forma, considerando a condição de 

segurado e a existência de incapacidade laborativa total e temporária, 

entendo, por ora, que o autor evidentemente preenche os pressupostos 

para o deferimento do benefício de auxílio-doença, consoante o disposto 

no art. 59 da Lei n. 8.213/91. Vejamos alguns trechos do laudo pericial, em 

síntese (ID. 12900260): 09) Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa 
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diga a Sra. Perita se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? Resposta: “Estabilizada.” 

(quesito do INSS – ID. 12900260, pág. 4). 12) Diga o Sr. Perito se a 

incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as informações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do (a) autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou 

parcial? Resposta: “Total.” (quesito do INSS - ID. 12900260, pág. 5). 13) 

Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Resposta: “Temporária.” (quesito do INSS - ID. 12900260, pág.5). 16) No 

caso de incapacidade temporária e parcial, e temporária total, qual o prazo 

estimado para a recuperação laborativa ? Resposta: “Sugiro um prazo de 

seis meses de afastamento do trabalho para que realize o tratamento”. 

(quesito do INSS - ID. 12900260, pág. 5). 07) O periciando é insusceptível 

de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe 

garanta subsistência? Ou seja pode-se afirmar que a incapacidade é 

definitiva? Resposta: “Não.” (quesito do juízo - ID. 12900260, pág. 7). [...] 

Vislumbra-se, portanto, do laudo pericial tratar-se de incapacidade total e 

temporária, sendo que o prazo para retorno (recuperação e/ou 

reabilitação) do autor para o trabalho, conforme categoricamente afirmado 

pela perita, “Sugiro um afastamento de 06 meses do trabalho para que 

realize o tratamento adequadamente”– ID. 12900260 pág. 2. D’ outra 

banda, no que tange ao termo inicial do benefício, consoante entendimento 

jurisprudencial, tenho que é devido o pagamento do auxílio-doença desde 

a data seguinte ao da cessação do benefício na via administrativa 

(25/02/2017, ID 6106556). Nesse toada, é o entendimento jurisprudencial 

Pátrio, conforme acórdãos que ora transcrevo: “EMENTA: 

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. 

TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR 

LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. (...) 6. O termo inicial será a data do dia 

imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 43 da Lei 8.213/91), com 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial, 

conforme determinação da r. sentença. (...) (Apelação Cível nº 

0047702-29.2017.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Carlos Augusto Pires Brandão. j. 29.11.2017, unânime, e-DJF1 

24.01.2018). – (Grifos meus) “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. TERMO DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO 

ADMINISTRATIVA DA BENESSE. ART. 71 DA LEI 8.212/91 E ART. 101 DA 

LEI 8.213/91. (...) 3. O termo inicial do benefício será a data do 

requerimento administrativo ou o dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença. Não havendo requerimento, será a data da citação do 

INSS. In casu, deve ser reconhecido o direito ao auxílio-doença ao 

requerente a partir da data do requerimento administrativo em 07.06.2011 

(fls. 38), o qual será mantido até que a parte autora restabeleça a sua 

capacidade laborativa, após a submissão a exame médico-pericial na via 

administrativa, que conclua pela inexistência de incapacidade, podendo o 

benefício ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender do 

resultado do processo de reabilitação. Devem, ainda, ser descontados 

eventuais importes recebidos, no mesmo período, a título de benefício 

inacumulável. (...) (Apelação Cível nº 0036812-31.2017.4.01.9199/MG, 2ª 

Turma do TRF da 1ª Região, Rel. João Luiz de Sousa. j. 30.08.2017, 

unânime, e-DJF1 11.09.2017). (Grifos meus) Por fim, no tocante a data de 

cessação do benefício, verifica-se que a médica perita sugeriu um prazo 

de 06 (seis) meses de afastamento para a realização de tratamento, sem 

precisar o dia exato. Razão pela qual, não tendo elementos suficientes 

e/ou demonstração pela parte autora, tenho que esta deve ser 06 (seis) 

meses após a o laudo pericial (30/03/2018), ou seja, até 30/09/2018. 

Destarte, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

auxílio-doença, imperiosa se faz a procedência parcial dos pedidos 

contidos na presente actio. Pelo exposto, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, razão porque JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao 

pagamento do auxílio-doença ao autor Antônio Romanini, desde a data 

seguinte ao da cessação do benefício na via administrativa (25/02/2017, ID 

6106556) que devera perdurar até o dia 30/09/2018 (DCB) no valor do 

salário-de-benefício, devidamente atualizado. Destarte, sintetizo os 

parâmetros para implantação do benefício, nos termos do art. 80, 

parágrafo único, III, “g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010: Número do 

CPF: 344.764.071-53. Nome da Mãe: Augusta G. Romanini. Nome do 

segurado: Antônio Romanini. Endereço do segurado: Estrada Altônia, 

Comunidade Nossa Senhora de Fátima, sítio Bom Jesus, zona rural. DIB: 

25/02/2018 – data seguinte ao da cessação do benefício na via 

administrativa. DCB: 30/09/2018 – 06 (seis) meses após a data de 

realização da perícia médica. Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% (um por cento) ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou com 

outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. 4 - Destarte, nada obstante tenha este Juízo 

em análise sumária quando do recebimento da exordial, entendido ser 

possível o deferimento da tutela antecipada para receber o benefício logo 

no início da demanda, neste momento deflui-se dos autos, em especial ao 

laudo médico pericial de ID 12900260, que os pressupostos para sua 

manutenção estão ausentes, motivo pelo qual, REVOGO-A. Ante a 

revogação da tutela antecipada, OFICIE-SE com URGÊNCIA a Autarquia 

demandada, para cessar o benefício de auxílio-doença que havia sido 

implantado em favor do autor mediante ordem judicial, caso já não tenha 

feito. Neste passo, cumpre consignar que “Não há que se falar em 

devolução de parcelas recebidas pela parte autora, a título de benefício de 

auxílio-doença, tendo em vista sua natureza alimentar e a boa-fé do 

demandante, além de terem sido recebidas por força de determinação 

judicial”. (TRF-3 - AC 0034577-38.2012.4.03.9999 – Décima Turma – 

Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento, jul. 5 de março de 

2013). 5 - Diante da sucumbência recíproca (art. 86, CPC ), condeno a 

parte autora ao pagamento de 50% das custas e dos honorários 

advocatícios, contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, 

art. 98 do NCPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001. E, por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do Código de Processo Civil, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 7 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 

quinze (15) dias. 8 - Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001894-23.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA PONTES GUIMARAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001894-23.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

REQUERIDO: ANA FLAVIA PONTES GUIMARAES Vistos, etc. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA ajuizou ação de 

busca e apreensão, em desfavor de ANA FLAVIA PONTES GUIMARAES, 
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ambos devidamente qualificados nos autos. Recebida a inicial (ID 

26300005), antes de seu cumprimento, a parte requerente manifestou (ID 

26711894) requerendo a desistência da ação nos moldes do art. 485, inc. 

VIII, do CPC. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência, 

conforme dispõe §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. No caso dos autos, não 

houve sequer a triangularização processual. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO proposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA, em desfavor de ANA FLAVIA PONTES GUIMARAES, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Tendo em vista a extinção do feito, REVOGO a liminar 

concedida na r. decisão de ID 26300005. Nos termos do art. 90 do NCPC 

(Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia 

ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão 

pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu), CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. DISPENSANDO-A, se 

houver, das custas processuais remanescentes, nos termos do §3º, do 

art. 90, do mesmo códex. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez 

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97424 Nr: 402-18.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO, do advogado da parte autora, para que no prazo de 15 dias 

se manifeste sobre o valor apurado pela contadoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87988 Nr: 1292-25.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ALENCAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO, do advogado da parte autora, para que no prazo de 15 dias 

se manifeste sobre o valor apurado pela contadoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82240 Nr: 3271-90.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR FARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO, do advogado da parte autora, para que no prazo de 15 dias 

se manifeste sobre o valor apurado pela contadoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53774 Nr: 1208-63.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO, do advogado da parte autora, para que no prazo de 15 dias 

se manifeste sobre o valor apurado pela contadoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80692 Nr: 1712-98.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO, do advogado da parte autora, para que no prazo de 15 dias 

se manifeste sobre o valor apurado pela contadoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88580 Nr: 1765-11.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JUNIOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:OAB/PR 33.389

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do dvogado da parte autora, Maurício Ricardo 

Alvese, para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se há algos mais a 

requere nos autos, após o que, não havendo manifestação os autos 

serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50799 Nr: 1505-07.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BATISTA CAZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que no prazo de 15 

(quinze) dias se manifestem sobre o valor apurado pela contadoria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88459 Nr: 1671-63.2014.811.0009

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTE E REPRESENTAÇÕES ARAGÃO, 

EVERTON DE SOUZA ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/MT
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 Autos nº: 1671-63.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 88459.

Vistos, etc.

Diante da necessidade de licença médica desta magistrada, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento anteriormente aprazada para o dia 17 

de fevereiro de 2020, às 16h10min.

Para realização do ato, INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 27 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101027 Nr: 2892-13.2016.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PARÁ - OAB:

 Autos nº: 2892-13.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 101027.

Vistos, etc.

1 - Diante da necessidade de licença médica desta magistrada, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento anteriormente aprazada 

para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 15h30min.

Para realização do ato, INTIMEM-SE as partes e as testemunhas arroladas 

na inicial (fl.04/08).

2 – DÊ CIÊNCIA ao NPJ/FACIJUR – Núcleo de Práticas Jurídicas, na pessoa 

da advogada, Dra. Elisangela Dinarte Soares da solenidade ora 

redesignada.

3 – Ciência ao MPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 27 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82837 Nr: 180-55.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIO LAURIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA na pessoa de seu advogado (a) para 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), e das taxas judiciárias, no valor de 

R$155,68 (Cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), 

bem como as diligências do(s) oficial (ais) de Justiça no valor total de 

R$246,80 (duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), 

perfazendo o total de R$ 815,88 (oitocentos e quinze reais e oitenta e oito 

centavos), no prazo de cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, 

que a emissão da(s) guia(s), referente a custas processuais, será feita 

por meio de acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos conforme 

solicitado, inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de 

custas e taxas. O sistema vai gerar um boleto único. O pagamento da 

Diligência do Oficial de Justiça, deverá ser feito mediante acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicando 

no item Emissão de Guia de Diligência, deve-se preencher os campos e o 

sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do pagamento, 

todos os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da CAA 

– Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88462 Nr: 1674-18.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMI DA COSTA PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar pelo que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53063 Nr: 500-13.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OZÉLIA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

MÓVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MANOEL GARCIA 

FERNANDES - OAB:12.855 PR, Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:MT/8194-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu advogado (a) para 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 206,50 (duzentos e seis 

reais e cinquenta centavos), e das taxas judiciárias, no valor de R$72,21 

(setenta e dois reais e vinte e um centavos), perfazendo o total de R$ 

R$278,91(duzentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), no 

prazo de cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, que a emissão 

da(s) guia(s) será feita por meio de acesso ao site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 

item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes, deverá preencher os 

campos conforme solicitado, inserindo os dados do pagante e os valores 

devidos a título de custas e taxas. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a compensação do pagamento, os comprovantes devem ser 

protocolizados, aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não pagamento dos débitos referentes 

às custas processuais, no prazo estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO 

EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos da legislação 

aplicável.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48342 Nr: 2130-75.2008.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE para pagamento das custas 

judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, 

que a emissão da(s) guia(s) será feita por meio de acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos conforme solicitado, 

inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de custas. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do pagamento, 
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os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95580 Nr: 3008-53.2015.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:MT 3.065, LETICIA PEREIRA - OAB:18291

 INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos, para pagamento das Custas Judiciais, no valor de 

R$ 980,95 (Novecentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos), no 

prazo de cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, que a emissão 

da(s) guia(s) será feita por meio de acesso ao site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 

item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes, deverá preencher os 

campos conforme solicitado, inserindo os dados do pagante e os valores 

devidos a título de custas. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

compensação do pagamento, os comprovantes devem ser protocolizados, 

aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: O não pagamento dos débitos referentes às custas 

processuais, no prazo estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA 

ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83572 Nr: 927-05.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGALHAES SEBASTIÃO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO, do advogado da parte autora, para que no prazo de 15 dias 

se manifeste sobre o valor apurado pela contadoria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 117501 Nr: 1151-30.2019.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1151-30.2019.811.0009 – Código nº. 117501

Decisão.

Vistos.

 Considerando o quanto requerido pelo Ministério Público, no que diz 

respeito ao(s) crime(s) apurado(s) neste procedimento, e que as 

diligências realizadas nos presentes autos, conforme salientado pelo 

Parquet, não produziram elementos suficientes para desencadear ação 

penal, outro caminho não resta senão o arquivamento dos autos.

À vista do exposto, HOMOLOGO a promoção ministerial e, por 

consequência, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, 

ressalvado a possibilidade de desarquivamento nos termos do art. 18 do 

CPP.

Comunique-se à autoridade policial e ao MPE.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104026 Nr: 618-42.2017.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX AUGUSTO DE OLIVEIRA BIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 618-42.2017.811.0009 – Código nº. 104026

Decisão

Vistos.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar o crime previsto no 

artigo 15, da lei 10.826/2003, tendo como vítima Wagner da Silva.

Pois bem.

Assiste razão o Parquet em promover o arquivamento, pois, em análise do 

feito, constata-se a ausência de justa causa para a instauração da ação 

penal, ante a falta de elementos hábeis a comprovar a autoria do delito.

Posto isso, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, 

DETERMINO o arquivamento do presente inquérito em relação Alex 

Augusto de Oliveira Bioto quanto aos fatos supramencionados, 

ressalvado a possibilidade de desarquivamento nos termos do art. 18 do 

CPP.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de Janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 117535 Nr: 1158-22.2019.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1158-22.2019.811.0009 – Código nº. 107535

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado em desfavor de JEFERSON 

ANDRADE DE SOUZA, visando à apuração dos crimes previstos nos 

artigos 129, incisos 9°, 140 e 147, ambos do Código Penal.

Às fls. 64/66, o Parquet pugnou pelo arquivamento, ante a ausência de 

justa causa em relação ao delito de ameaça e lesão corporal; e que seja 

declarada extinta a punibilidade, ante a ocorrência da decadência, no que 

se refere ao crime de injúria.

Pois bem.

Assiste razão o Parquet em promover o arquivamento em relação ao delito 

de ameaça e lesão corporal, pois, em análise no feito, constata-se a 

ausência de justa causa para a instauração da ação penal, ante a falta de 

elementos hábeis a comprovar a materialidade do delito.

Por sua vez, é cediço que no crime de injúria a ação somente se procede 

mediante queixa, nos termos do artigo 145 do Código Penal.

 No presente caso, há de se considerar que o fato teria, supostamente, 

sido cometido em 01/04/2019, tendo decorrido mais de 06 (seis) meses 

entre a data da ciência do fato pela ofendida e o dia de hoje, de modo que 

se operou a decadência do direito de queixa, nos exatos termos do artigo 

38 do Código de Processo Penal e artigo 107, IV, segunda parte, do 

Código Penal.

Assim, à vista do exposto:

a) HOMOLOGO a promoção ministerial e DETERMINO o arquivamento dos 

presentes autos, em relação ao delito de ameaça e lesão corporal, diante 

da ausência de provas da materialidade delitiva, ressalvado a 

possibilidade de desarquivamento nos termos do artigo 18 do CPP; e

 b) JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JEFERSON ANDRADE DE SOUZA, 

no que se refere ao delito de injúria, em virtude da decadência do direito 

de queixa, nos exatos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal e 
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artigo 107, IV, segunda parte, do Código Penal.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 119249 Nr: 2195-84.2019.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDECIO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2195-84.2019.811.0009 – Código nº. 119249

 Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Objeto Apreendido em que Valdecio 

Moraes postula a devolução de um aparelho celular da marca Samsung 

J500MZDZ M085 J5 DOU, serial nº. 356361086720774.

Instado a manifestar-se, o MPE postulou pela procedência do pedido (fls. 

11/12).

Pois bem.

Considerando que não resta dúvida quanto à propriedade do aparelho 

celular requestado em relação ao requerente Valdecio Moraes, bem como 

não se evidencia interesse ao processo, eis que houve a absolvição do 

filho do requerente nos autos da ação penal (apenso), tenho que não há 

qualquer óbice à sua restituição em consonância com o parecer 

ministerial.

Ante o exposto, com fulcro no art. 120, do Código de Processo Penal, 

ordeno a restituição do aparelho celular postulado nestes autos, ao seu 

legítimo proprietário Valdecio Moraes, mediante termo de restituição.

Após, arquive-se com baixa e anotações necessárias.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 116529 Nr: 547-69.2019.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 547-69.2019.811.0009 – Código nº. 116529

Decisão.

Vistos.

 Trata-se de Inquérito Policial instaurado em desfavor de Jonatas José 

Cardoso, visando à apuração do crime previsto no artigo 129, §9, c/c lei 

11.340/2006.

À fl. 46/46-verso o Parquet pugnou pelo arquivamento dos autos, tendo 

em vista que a conduta supostamente perpetrada por Jonatas é atípica, 

porquanto apurou-se por meio do depoimento da vítima que o acusado não 

lhe agrediu, apenas tentou evitar que ela saísse com o estado emocional 

alterado a segurando e consequentemente causando lhe hematomas. 

Desta feita, restou demostrado ausente o animus laedendi necessário 

para a consumação do delito supra.

Pois bem.

Com razão o nobre representante do Ministério Público em promover o 

arquivamento dos presentes autos, pois, em análise no feito, constata-se 

a ausência de justa causa para a instauração da ação penal, ante a 

atipicidade da conduta, sendo o arquivamento da peça policial medida que 

se impõe.

À vista do exposto, HOMOLOGO a promoção ministerial e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, quanto ao delito descrito no 

artigo 129, §9 c/c lei 11.340/2006, em relação a Jonatas José Cardoso.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 96910 Nr: 24-62.2016.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUILIO FLAVIO ALVES DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 24-62.2016.811.0009 – Código nº. 96910

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado em desfavor de Duilio Flavio Alves 

de Alencar, visando à apuração do crime previsto no artigo 299 Código 

Penal.

 Às fls. 236/238, o Parquet pugnou pelo arquivamento do inquérito, ante a 

ausência de justa causa para o oferecimento da ação penal.

Pois bem.

Ainda, assiste razão o Parquet em promover o arquivamento do presente 

inquérito, pois, em análise do feito, constata-se a ausência de justa causa 

para a instauração da ação penal, ante a falta de elementos hábeis a 

comprovar a pratica do delito.

Assim, à vista do exposto:

HOMOLOGO a promoção ministerial e DETERMINO o arquivamento dos 

presentes autos, quanto ao delito descrito no artigo 299 do Código Penal, 

ressalvado a possibilidade de desarquivamento nos termos dos artigos 18 

e 28 do Código de Processo Penal.

 Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113747 Nr: 2714-93.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2714-93.2018.811.0009 – Código nº. 113747

Decisão.

Vistos.

 Trata-se de Inquérito Policial instaurado em desfavor de José Roberto 

Pimentel Cravo, visando à apuração do crime previsto no artigo 129, §9, 

c/c lei 11.340/2006.

À fl. 78/81, o Parquet pugnou pelo arquivamento, ante a ausência de justa 

causa em relação ao delito de lesão corporal, e que as diligências 

realizadas nos presentes autos não produziram elementos suficientes 

para desencadear ação penal, outro caminho não resta senão o 

arquivamento dos autos.

À vista do exposto, HOMOLOGO a promoção ministerial e, por 

consequência, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, 

ressalvado a possibilidade de desarquivamento nos termos do art. 18 do 

CPP.

Comunique-se à autoridade policial e ao MPE.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 102847 Nr: 4076-04.2016.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABREL FURLA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 4076-04.2016.811.0009 – Código nº. 102847

Decisão.

Vistos.

 Trata-se de Inquérito Policial instaurado em desfavor de Gabriel Furlan 

Xavier, visando à apuração do crime previsto no artigo 217-A do Código 

Penal.

Às fls. 191/195 o Parquet pugnou pelo arquivamento dos autos, tendo em 

vista que a conduta supostamente perpetrada por Gabriel é atípica, tendo 

que apurou-se por meio do caderno informativo que o indiciado e vítima 

mantiveram relacionamento amoroso por volta de 09 meses, e que durante 

esse período ambos eram adolescentes e por algumas vezes praticaram 

ato sexual. Constatou-se também que em julho de 2016, depois de um 

desentendimento, o jovem casal resolveu romper o vinculo amoroso. 

Meses depois, após o acusado completar 18 anos, os jovens novamente 

se encontraram e acabaram se beijando, o que por si só, não serve de 

elemento para caracterizar o delito aqui investigado, uma vez que não 

feriu a dignidade sexual da vítima.

Pois bem.

Com razão o nobre representante do Ministério Público em promover o 

arquivamento dos presentes autos, pois, em análise no feito, constata-se 

a ausência de justa causa para a instauração da ação penal, ante a 

atipicidade da conduta, sendo o arquivamento da peça policial medida que 

se impõe.

À vista do exposto, HOMOLOGO a promoção ministerial e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, quanto ao delito descrito no 

artigo 217-A do Código Penal, em relação a Gabriel Furlan Xavier.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107542 Nr: 2872-85.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDALVA FELIX DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100-O

 Autos n°. 2872-85.2017.811.0009 – Código n°. 107542

Despacho

Vistos, etc.

Decorrido o prazo de 02 anos de fiscalização das condições, 

DEVOLVA-SE a missiva com as nossas homenagens, para que o juízo 

analise as questões suscitadas na certidão de fl. 24, e se necessário for, 

este juízo está disponível para novos atos.

 Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 27 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 121525 Nr: 3434-26.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LUCAS MILLER MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nevio Pegoraro - OAB:MT 

6.904 B

 Autos n°. 3434-26.2019.811.0009 – Código n°. 121525

Despacho

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o réu Rodrigo Lucas Miller Motta para dar início ao 

cumprimento das medidas cautelares impostas em decisão de fls. 06/07.

2. Intime-se. Ciência ao MP.

3. COMUNIQUE-SE ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 27 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 121857 Nr: 3635-18.2019.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAINARA MARIA MANIEZO, GREICY PEREIRA 

NUNES, BRUSLAINE ALVES DOS SANTOS, ARTUR BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº. 3635-18.2019.811.0009 – Código nº. 121857

Despacho.

Vistos, etc.

Ante o pedido de fls. 18/19, REDESIGNO a solenidade outrora aprazada 

para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 15h.

Às providências.

 Colíder/MT, 27 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89548 Nr: 2570-61.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos n°. 2570-61.2014.811.0009 – Código n°. 89548

Despacho

Vistos, etc.

INDEFIRO, por ora, o pedido de fls. 165/166, eis que nos autos não há 

procuração com poder especifico para tal finalidade.

No mais, em virtude do lapso temporal transcorrido desde o levantamento 

dos valores, DETERMINO a secretaria que certifique quanto à validade do 

alvará expedido à fl. 163.

 Por fim, caso necessário, EXPEÇA-SE novo alvará para levantamento dos 

valores, intimando-se o réu.

 Não havendo demais pendencias, ARQUIVE-SE.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Colíder/MT, 27 de janeiro de 2020.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 39742 Nr: 1576-14.2006.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 1576-14.2006.811.0009 – Código nº. 39742

Despacho

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 356, e considerando os objetos apreendidos 

(02 cabeçadas ou rédeas, 02 freios, 02 abridões ou professoras, 01 

pirain, 01 bola de arame liso completa, meia bola de arame liso, 01 arreio 

completo, 01 esticadeira e 01 capa de chuva), bem como o decurso de 

tempo de aproximadamente 14 anos desde o depósito em juízo, 

DESTRUA-OS.

 Cumpra-se.

 Não havendo pendencias, ARQUIVE-SE.

 Colíder-MT, 27 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 119324 Nr: 2239-06.2019.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL TEIXEIRA DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 316, do Código de Processo 

Penal, REVOGO a prisão preventiva de ISRAEL TEIXEIRA DE MACEDO, 

concedendo-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das 

seguintes medidas cautelares:a)Comparecimento mensal em juízo (até o 

dia 10 de cada mês), para informar e justificar suas atividades;b)Proibição 

de frequentar bares, tabernas, casas de prostituição e estabelecimentos 

congêneres;c)Proibição de se ausentar da Comarca onde reside, por 

período superior a 15 dias, exceto por motivo de trabalho, e de alterar seu 

endereço residencial, sem prévia comunicação do juízo;d)Obrigação de 

comparecer a todos os atos do processo;e)Recolhimento domiciliar no 

período noturno e nos dias de folga das 21h00min às 06h00min, salvo por 

motivo devidamente justificado;f) Fixação do monitoramento eletrônico, 

devendo o réu comparecer na Cadeia Pública local para instalação do 

equipamento.Saliente-se que eventual descumprimento de quaisquer das 

medidas acima especificadas, poderá ensejar nova decretação de prisão 

preventiva.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do custodiado 

ISRAEL TEIXEIRA DE MACEDO, devendo o mesmo ser posto imediatamente 

em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.OFICIE-SE a 

Cadeia Pública Local comunicando do monitoramento eletrônico. OFICIE-SE 

aos Órgãos da Segurança Pública noticiando as condições impostas, 

como forma de fiscalização e controle do seu cumprimento.No mais, 

CUMPRAM-SE as determinações anteriores (fls. 130/131). Às 

comunicações de praxe.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Às 

providências.Colíder/MT, 27 de janeiro de 2020.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 53791 Nr: 1228-54.2010.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:MT- 3574, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - OAB:8578/MT, 

MARIELY FERREIRA MACEDO - OAB:16733

 Autos nº. 1228-54.2010.811.0009 – Código nº. 53791

Despacho

Vistos, etc.

Ante o deferimento dos pedidos formulados pela Procuradoria Geral do 

Estado do Mato Grosso e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado 

do Mato Grosso, fl. 973, DETERMINO:

1. ENCAMINHE-SE o solicitado pela PGE no e-mail constante no ofício nº 

5.499/2017/SGJ/PGE (fl. 939).

 2. Quanto à certidão de fl. 975, INTIME-SE novamente a nobre advogada.

 Às providencias.

 Colíder-MT, 27 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109400 Nr: 4085-29.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THANUZYO MARQUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 4085-29.2017.811.0009 – Código nº. 109400

Despacho

Vistos, etc.

Em que pese a determinação descrita no item “f” da sentença de fls. 

155/162, verifica-se que a arma de fogo e as munições apreendidas (fl. 

10) não foram depositadas em juízo (fl. 73).

Desta feita, OFICIE-SE a Autoridade Policial para, no prazo de 10 (dez) 

dias, informar a destinação dada aos objetos descritos nos itens “1” e “10” 

do Termo de Exibição e Apreensão de fl. 10.

Após, nova conclusão.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Colíder-MT, 27 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9000 Nr: 1394-38.2000.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B, WALDIR CALDAS RODRIGUES 

- OAB:MT6591

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, na pessoa de seu advogado (a) para 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), e das taxas judiciárias, no valor de 

R$144,41 (cento e quatro reais e quarenta e um centavos), perfazendo o 

total de R$ R$557,81(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um 

centavos), no prazo de cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, 

que a emissão da(s) guia(s) será feita por meio de acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos conforme solicitado, 

inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de custas e 

taxas. O sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do 

pagamento, os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da 

CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107839 Nr: 3084-09.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM, LFDSS, JDSA, GDLMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 3084-09.2017.811.0009 – Código nº. 107839

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a inércia da vítima, embora devidamente intimada (fl. 684), 

REVERTO o dinheiro apreendido (fl. 114) em favor do Lar dos Vicentinos 

desta comarca.

 2. INTIME-SE o representante legal da referida instituição para, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar os dados bancários necessários para a 

transferência dos valores.

Não havendo demais pendencias, ARQUIVE-SE.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 27 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 115606 Nr: 3804-39.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIONARA VIEIRA DA SILVA, SANDRO 

ROBERTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº. 3804-39.2018.811.0009 – Código nº. 115606

Despacho

Vistos, etc.

1. CUMPRA-SE a determinação contida no item “c” da decisão de fl. 148.

 2. Oportunamente, REVOGO a determinação contida no item “d” da 

decisão de fl. 148, ante a apresentação de Defesa Prévia às fls. 161/163.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 27 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112113 Nr: 1773-46.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON BARRETO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ na pessoa de seu advogado (a) para 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), e das taxas judiciárias, no valor de 

R$144,41 (cento e quatro reais e quarenta e um centavos), perfazendo o 

total de R$ R$557,81(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um 

centavos), no prazo de cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, 

que a emissão da(s) guia(s) será feita por meio de acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos conforme solicitado, 

inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de custas e 

taxas. O sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do 

pagamento, os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da 

CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100313 Nr: 2402-88.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO GARCIA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, na pessoa de seu advogado (a) para 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), e das taxas judiciárias, no valor de 

R$144,41 (cento e quatro reais e quarenta e um centavos), perfazendo o 

total de R$ R$557,81(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um 

centavos), no prazo de cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, 

que a emissão da(s) guia(s) será feita por meio de acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos conforme solicitado, 

inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de custas e 

taxas. O sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do 

pagamento, os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da 

CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001761-78.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA MOREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

M A U R I C I O  A L E X A N D R E  R I B E I R O  P R O C E S S O  n . 

1001761-78.2019.8.11.0009 POLO ATIVO: Nome: MARIA ANTONIA 

MOREIRA MARTINS POLO PASSIVO: Nome: ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogada da parte 

requerente para comparecer à audiência designada, DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/12/2019 Hora: 13:45, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001761-78.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA MOREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001761-78.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA ANTONIA MOREIRA 

MARTINS REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO A 

promovente alega que está sendo vítima de cobrança abusiva por parte da 

promovida, posto que nunca contratou os serviços da promovida. Alega 

que foram realizados descontos em sua conta bancária no valor de R$ 

19,90 (dezenove reais e noventa centavos). A promovida em contestação 

alega que a cobrança é legitima e que os valores foram contratados. 

Fundamento e decido. A promovida afirma que os serviços foram 

contratados, mas nada traz ao processo que comprove suas alegações. 

Não se podendo olvidar que neste conflito de interesses figuram, de um 

lado, uma renomada empresa, dotada de todas as possibilidades de 

produção de prova, e, de outro o particular, que se encontra na condição 

de consumidor. Vejo nesta hipótese em particular, pelo descaso e pela 

indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido dano moral, capaz 

de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da angústia sofridos 

pelo consumidor; do desgaste psicológico e da sensação de impotência; 

do tempo e na energia gastos na tentativa de solucionar o problema 

gerado exclusivamente pela ineficiência e pelo desleixo e pela má-fé da 

promovida. Código de Defesa do Consumidor: “Art- 6º - São direitos 

básicos do consumidor: VI- a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. (grifo meu) A 

responsabilidade civil da promovida é, nesta hipótese, objetiva, o que 

significa que independeria, inclusive, de culpa da operadora (Lei 

8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
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sua fruição e riscos.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de seguro, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 2.000,00, valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Com relação a restituição dos valores cobrados 

irregularmente, conforme se extrai dos autos, a Promovente busca a 

restituição do valor pago indevidamente, cujo montante perfaz a quantia de 

R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos), correspondente a um 

serviço não contratado. Pois bem, aplica-se, à espécie, a regra insculpida 

no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

assentando que, em caso de cobrança e pagamento indevido, a parte faz 

jus a restituição do valor pago em dobro. Vejamos o teor do referido 

dispositivo legal, in verbis: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (destaques 

acrescidos). DISPOSITIVO Isto posto, pelos fundamentos acima, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação para: a) CONDENAR a 

promovida a restituir à promovente o valor de R$ 39,80 (trinta e nove reais 

e oitenta centavos), na forma dobrada, a título de danos materiais, 

corrigida pelo INPC-IBGE a partir do efetivo desembolso e incidência de 

juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação, e; b) CONDENAR a 

promovida a pagar à promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir da 

data da sentença e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a 

partir da citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 28 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-84.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DA COSTA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTAIR CANOVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001015-84.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MAURO DA COSTA CASTRO 

REQUERIDO: VALTAIR CANOVA Vistos etc. Converto o julgamento em 

diligência. Com efeito, determino à Secretaria da Vara que intime a parte 

Reclamante para instruir o autos com o processo que determinou o 

cancelamento da matrícula, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do 

feito. Às providências legais. Cumpra-se. Colíder, 28 de janeiro de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020030-85.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 8020030-85.2015.8.11.0009 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP POLO PASSIVO: Nome: 

JOSE ALVES DIAS Certifico para todos os efeitos de direito, que 

autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s)  requerente(s) ,  a t ravés do(a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, de todo o teor da certidão do oficial de justiça juntada no ID. 

28382613, bem como, para, querendo, pugnar o que entender pertinente, 

no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000405-48.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTOVO DO NASCIMENTO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) exequente(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, por todo o teor da manifestação id. 27521344, para, querendo 

pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001862-86.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIRA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA NAIARA BURILLI LOURENCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001862-86.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ROSEMIRA 

ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: CARLA NAIARA BURILLI 

LOURENCO Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 
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parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre 

a Certidão do oficial de justiça Id 27481785, para apresentar o novo 

endereço da parte promovida, para fins de citação/intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-47.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alzemir de Souza (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000127-47.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: MARCILENE SANTOS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: Nome: Alzemir 

de Souza Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre 

a Certidão do oficial de justiça Id 28146816, para apresentar o novo 

endereço da parte promovida, para fins de citação/intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002168-84.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. G. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1002168-84.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [Cheque]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

ELISANGELA PERAL DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: JOAO PAULO 

GUERMANDI Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre 

a Certidão do oficial de justiça Id 28031966, para apresentar o novo 

endereço da parte promovida, para fins de citação/intimação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001088-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AMARAL DA FONSECA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001088-22.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: AILTON ALVES POLO PASSIVO: 

Nome: PEDRO AMARAL DA FONSECA Certifico para todos os efeitos de 

direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a Certidão do oficial de justiça Id 

27969233, para apresentar o novo endereço da parte promovida, para 

fins de citação/intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-52.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA ROCHEMBACH FRANTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI OAB - MT26957/O (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001711-52.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARCIA MARIA 

ROCHEMBACH FRANTZ REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Alega a promovente ter adquirido passagens aéreas 

comercializadas pela promovida para empreender viagem referente aos 

trechos de ida e volta entre Sinop/MT e Porto Alegre/RS. Segue alegando 

que, ao desembarcar, reparou que sua bagagem teria sido avariada, com 

diversas danificações na lateral, além de estar faltando 1kg de quando 

havia sido despachada. Assim, de imediato, a Autora registrou reclamação 

de violação junto à Ré. Em razão do exposto, ingressou com a presente 

demanda postulando danos materiais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), além de danos morais. A Promovida em sua alega que a 

Promovente não comprova o que foi retirado de sua bagagem, não junta 

sequer fotos da mala danificada, muito menos comprova o valor desta. 

Fundamento e decido. O pedido formulado na inicial é improcedente. 

Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está 

sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

está perfeitamente caracterizada a condição da parte promovente como 

consumidora e da parte promovida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. No que se refere ao 

fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, 

exigindo do promovente sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, como 

fotos da sua bagagem danificada, bem como orçamento ou pesquisa de 

preço da mesma no mercado ou ainda notas fiscal da mala e/ou dos 

pertences que alega ter sido retirados de dentro da mesma, o que não 

ocorreu, portanto, a improcedência se impõe, tendo em vista que não foi 

juntado nenhum documento que comprovasse suas alegações. “O 

elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no 

mundo exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem juridicamente 

protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente porque 

produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado danoso. Mas 

a lesão a bem jurídico cuja existência se verificará no plano normativo da 

culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, 

de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 
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solução da lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe 

Salomão).» (STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 

118.1251.6000.3400). No caso sob apreço não foi devidamente 

comprovada a ocorrência de nenhum ato ilícito - no máximo, que a 

bagagem foi danificada, porém, não é dado ao julgador arbitrar um valor 

nessa hipótese, eis que a parte promovente poderia, simplesmente, ter 

juntado orçamento de reparo ou o valor de uma nova bagagem. Assim, 

não se desincumbindo a parte autora do ônus probatório que lhe é imposto 

pelo art. 373, I do Código de Processo Civil, não há como acolher o pedido 

de indenização por danos morais formulados em face da parte ré. 

DISPOSITIVO Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 28 de janeiro de 

2020. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-45.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELY RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS PAIANO OAB - MT26745/O (ADVOGADO(A))

VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO OAB - MT26825/O (ADVOGADO(A))

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001705-45.2019.8.11.0009. REQUERENTE: ELY RODRIGUES REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 9.099/1995. Ademais, por não haver a 

necessidade de serem produzidas outras provas (seja documental, 

testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, passarei ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

que preconiza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO: O 

promovente alega ter adquirido passagens aéreas da empresa promovida 

para empreender os trechos entre Sinop/MT e Guarulhos/SP, com 

conexão em Cuiabá/MT. Aduz que o itinerário não ocorreu da forma 

planejada inicialmente, visto que o voo de conexão entre Cuiabá e Sinop 

foi cancelado. Sendo obrigado a seguir viagem em ônibus fretado pela 

promovida Em razão do exposto, tendo em vista que o trajeto não se 

realizou conforme o planejado, ingressou com a presente demanda 

postulando a indenização a título de danos morais, no importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), além de danos materiais.. Em sede de 

contestação, a Promovida reconheceu que houve cancelamento do voo 

AD 4161, por motivos de overbooking e a parte Autora foi reacomodada 

para seguir viagem via terrestre, já que não haviam outros voos 

disponíveis no momento. Nessa toada, alega que agiu com toda presteza, 

pois, por óbvio, não tinha interesse algum em prejudicar a parte autora, 

motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos argumentos acima mencionados, a 

Promovida postulou para que a ação fosse julgada improcedente. 

Fundamento e decido. Após analisar as manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, todo o acervo documental colacionado aos autos, 

entendo que o direito milita em favor da pretensão perseguida pelos 

Promovente. Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas no 

sentido de que houve falha na prestação de serviços da promovida, 

considerando que em razão da alegada overbooking, o voo do Promovente 

foi cancelado, não sendo disponibilizado outro meio capaz de atender às 

suas necessidades, da forma como contratada, tendo que aguardar 

várias horas seguindo viagem por via terrestre. Diversamente do alegado 

pela parte Promovida em sua defesa, a comercialização de passagens em 

quantidade superiores aos assentos disponíveis de uma aeronave é 

pratica abusiva, denominada de overbooking. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. EMBARQUE DE RETORNO 

48 HORAS APÓS A DATA PREVISTA. VOO NACIONAL AO NORDESTE. 

TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO INCÔMODO OU DISSABOR. 

DANO MORAL CONFIGURADO. Declinadas as razões de fato e os 

fundamentos de Direito pelos quais a parte consumidora postula a reforma 

da sentença, na forma do artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015, deve ser 

rejeitada a preliminar contrarrecursal de não conhecimento da apelação. 

Preliminar contrarrecursal rejeitada. O impedimento do embarque em vôo 

contratado em razão da comercialização de passagens aéreas em 

quantidade superior ao número de assentos existentes na aeronave 

configura prática abusiva de overbooking, dando ensejo ao direito 

indenizatório. Quantum indenizatório mantido, pois adequado às 

circunstâncias do caso concreto e aos valores usualmente praticados 

pela Câmara em casos similares. Juros de Mora: Por se tratar de ilícito 

contratual este incidem a contar da citação. RECURSO DOS AUTORES 

PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível Nº 

70069630580, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/11/2016) Desta feita, verifica-se a 

demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, 

uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da 

forma como convencionada, por razões de overbooking, não afasta a 

responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de 

disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às 

necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que 

não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 

PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 

por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei. Assim, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. No caso concreto, a situação narrada ultrapassa 

o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida 

cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte promovente. 

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve 

permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 
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simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Assim 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, bem como os limites estabelecidos Neste particular, no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Quanto aos danos materiais pretendidos, imperioso ressaltar 

que, não obstante a incontestável falha na prestação dos serviços da 

Promovida, este juízo não pode fechar os olhos no que diz respeito ao fato 

da Companhia Aérea ter providenciado outros voos para que o autor e 

sua família chegassem ao destino pretendido, razão pela qual, não há 

danos materiais a ser indenizado. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/1995, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

CONDENAR a Promovida ao pagamento de uma indenização por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à Promovente, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 

362 STJ) e ainda, acrescidos de juros simples de 1% (Um por cento) ao 

mês, contados a partir da citação (Artigo 405 do Código Civil). Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 28 de 

janeiro de 2020. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001712-37.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARCIA MARIA 

ROCHEMBACH FRANTZ, ALESSANDRO FRANTZ, L. R. F., J. R. F. 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEC (MENORES) A preliminar arguida pela 

requerida de incompetência absoluta do Juizado Especial deve ser 

acolhida em relação as promoventes LUIZA ROCHEMBACH FRANTZ e 

JULIA ROCHEMBACH FRANTZ por serem menores de idade. Em que pese 

a argumentação da parte promovente, não trata-se de deficiência na 

representação, mas sim de verdadeira incompetência do Juizado Especial 

Cível para processar demandas que envolvam menores. Referida vedação 

encontra-se expressa no art. 8º, caput da Lei nº 9.099/1995, a qual não 

permite relativização, eis que a singeleza do rito especial não é compatível 

com a resguarda do direito de incapazes. Desta forma, JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente demanda com fulcro no art. 51. 

IV da Lei nº 9.099/1995 somente em relação as promoventes menores de 

idade LUIZA ROCHEMBACH FRANTZ e JULIA ROCHEMBACH FRANTZ, 

prosseguindo o processo com relação aos promoventes PATRICIA 

MIYAMURA e ALESSANDRO FRANTZ. DO MÉRITO O caso se refere à 

Reclamação com pedido de indenização por danos morais formulada pela 

Promovente, visando serem compensados pela falha na prestação do 

serviço da Promovida, ante o cancelamento do seu voo. Noticia os 

Promoventes terem adquirido passagens da empresa promovida para 

percorrer o trecho de Sinop/MT a Curitiba/PR, com conexão em Cuiabá/MT 

e Campinas/SP. Seguem alegando que no voo da volta, referente ao 

segundo trecho (Cuiabá x Sinop), foi cancelado, postergando a chegada 

da família ao destino final, obrigando os a seguir viagem por conta própria, 

gerando gastos extras com aluguel de um carro no valor de R$ 2.588,65 

(dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), 

bem como o valor gasto com gasolina R$ 226,02 (duzentos e vinte e seis 

reais e dois centavos) já que precisavam chegar a Sinop e a promovida 

não prestava qualquer tipo de informação a respeito quando seguiriam em 

novo voo. Em sede de contestação, a Promovida reconheceu que houve 

cancelamento do voo AD 4161, referente ao primeiro trecho de ida, por 

motivos de manutenção emergencial na aeronave que operaria o trecho, o 

que evidentemente impactou em toda operação da companhia. Sustentou, 

ainda, que o referido atraso teve como única e exclusiva causa a 

incidência de um evento inevitável (manutenção emergencial), motivo pelo 

qual, entende que não lhe pode ser atribuída qualquer responsabilidade. 

Defendeu ainda ter envidado todos os esforços para realocar a 

Promovente em voos congêneres, bem como, que forneceu a devida 

assistência ao mesmo, motivo pelo qual, entende que inexistem danos 

morais a serem indenizados. Alegam ainda que os Promovente seriam 

reacomodados no próximo voo disponível, seguindo viagem, porém 

decidiram por não aguardar a reacomodação e seguiram viagem por 

própria conta. Com amparo nos argumentos acima mencionados, a 

Promovida postulou para que a ação fosse julgada improcedente. 

Fundamento e decido. Após analisar as manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, todo o acervo documental colacionado aos autos, 

entendo que o direito milita em favor da pretensão perseguida pela 

Promovente. Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas no 

sentido de que houve falha na prestação de serviços da Promovida, 

considerando que em razão do alegado problema técnico, o voo da 

Promovente foi cancelado, não sendo disponibilizado outro meio capaz de 

atender às suas necessidades, da forma como contratada, tendo que 

aguardar várias horas para embarcar em outro voo, sem qualquer 

assistência da Promovida. O cancelamento de voo que sujeita o 

consumidor a atraso prolongado, sem dúvida alguma configura falha na 

prestação de serviço da companhia aérea e enseja lesão a direito de 

personalidade. A necessidade de reparos por problemas técnicos em 

aeronave deve ser considerada fortuito interno, na medida em que é 

intimamente relacionada ao processo de prestação do serviço colocado à 

disposição no mercado de consumo. É de bom alvitre ressaltar que, em 

respeito à inversão do ônus da prova mencionada alhures, cabia à 

Promovida apresentar/comprovar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da Promovente (Artigo 373, II, do CPC/2015), obrigação 

esta que, com a devida licença, a companhia aérea não se desincumbiu. 

Embora a Promovida tenha ventilado a ocorrência de um caso fortuito 

como sendo uma possível causa excludente de sua responsabilidade, 

entendo que seus argumentos não possuem alicerce de sustentação. De 

fato, eventuais atrasos de voo por problemas na malha aeroviária até 

podem ser considerados como sendo um caso fortuito, no entanto, TAIS 

PROBLEMAS NÃO SÃO ESTRANHOS ÀS ATIVIDADES TÍPICAS 

DESENVOLVIDAS/FORNECIDAS PELA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO 

(especialmente por se tratarem de informações levadas ao conhecimento 

das companhias aéreas de forma prévia e por meio de sistema totalmente 

informatizado), razão pela qual, por se tratar de fortuito interno, a 

justificativa apresentada na defesa não tem o condão de afastar a 

responsabilidade da Promovida. Ainda que a Promovida tente se esquivar 
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de sua responsabilidade, cumpre registrar que, em se tratando de uma 

irrefutável relação de consumo, em que as condutas dos fornecedores 

são inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico, 

a mesma assume os riscos de seu negócio, razão pela qual, deveria ter 

adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para 

evitar que consumidores como a Promovente fosse prejudicada por 

eventual falha na prestação dos seus serviços, o que, definitivamente, 

não é o caso dos autos. No que concerne à reparação do dano, por se 

tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

comprovação do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. (Destaquei). Não há dúvida de que a falha na 

prestação dos serviços da Promovida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o mencionado dano 

moral, uma vez que a Promovente, consoante mencionado, foram 

submetidos a um atraso de aproximadamente 20 horas para, finalmente, 

chegarem ao seu destino. In casu, a prova do abalo extrapatrimonial não 

se revela necessária, pois, em se tratando de dano in re ipsa (presumido), 

o prejuízo moral está concatenado à própria existência do ato ilícito. O 

posicionamento jurisprudencial é pacífico no tocante ao entendimento de 

que o dano moral (decorrente de atraso de voo) prescinde de prova, 

conforme pode ser visualizado pelos julgados que, por analogia, seguem 

abaixo destacados: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ATRASO EM VOO 

DOMÉSTICO. PERDA DE CONEXÃO. PERNOITE. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. 1. Restou incontroversa a má prestação do serviço de 

transporte aéreo pela requerida, em face do atraso injustificado de voo 

Brasília - Campinas, com consequente perda da conexão para Caxias do 

Sul, que levou à reacomodação dos autores em outro voo, com 

necessidade de pernoite na cidade paulista. Atraso que deve ser 

enquadrado no chamado "fortuito interno", inerente à atividade 

empreendida pela requerida, não exonerando a transportadora do 

ressarcimento dos prejuízos sofridos por seus passageiros. (...). 3. A 

reparação de danos morais deve proporcionar a justa satisfação à vítima 

e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de 

dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa do ofendido. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70063809081, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 13/08/2015).”. 

(Destaquei). “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

TRANSPORTADOR AÉREO. INTENSIDADE DO TRÁFEGO AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM 

RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. (...) III. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema 

instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). IV. Na 

esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor 

de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 

independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será 

excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

V. Assim, não merece acolhida a alegação da recorrente de que os 

eventuais danos suportados pelos autores decorreram de força maior ou 

culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, mesmo que o atraso tenha 

decorrido das condições do tráfego aéreo, não se pode excluir sua 

responsabilidade, uma vez que tal situação caracteriza fortuito interno, ou 

seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da 

atividade desenvolvida pela empresa aérea. (...) XII. Recurso conhecido e 

não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação. XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante 

disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07082616320188070016 

DF 0708261-63.2018.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 

Data de Julgamento: 25/07/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE: 31/07/2018)”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Assim à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os limites 

estabelecidos Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à Promovente. Assim, no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada 

promovente, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

promovente, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Com relação aos Danos Materiais, verifica-se 

que a empresa promovida, mesmo com atraso, iria promover a 

reacomodação dos promoventes em voos próximos, prestando seus 

serviços, porém os promoventes resolveram seguir viagem por própria 

conta, e assim buscam restituição do que foi gasto. Neste patamar, não há 

obrigação da empresa promovida em restituir o que foi gasto, uma vez 

que, mesmo com defeito na prestação de serviços, iram cumprir o 

contrato, reacomodando os promoventes em outro voo mais próximo. 

Dessa forma não há motivo para condená-la a restituir o que os 

promoventes gastaram com locação de veículo e gastos com o mesmo. 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/1995, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para: CONDENAR a Promovida ao pagamento de uma 

indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos 

promoventes maiores, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos 

de juros simples de 1% ao mês a partir da prolação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 28 de janeiro de 2020. RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

Juiz de Direito
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fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO O caso se 

refere à Reclamação com pedido de indenização por danos morais 

formulada pela Promovente, visando serem compensados pela falha na 

prestação do serviço da Promovida, ante o cancelamento do seu voo. 

Noticia a Promovente ter adquirido passagens aéreas da empresa Ré 

atinente ao trecho de Alta Floresta/MT até Londrina/PR, com conexão em 

Cuiabá/MT e Campinas/SP. Aduz ter sido surpreendida com a notícia de 

que o voo de conexão entre Campinas e Londrina havia sofrido 

cancelamento, sendo reacomodada para seguir viagem apenas no dia 

seguinte. Em razão do exposto, acreditando ter sofrido prejuízos, pleiteia o 

pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 

20.0000,00 (vinte mil reais). Em sede de contestação, a Promovida alega 

que o cancelamento do voo ocorreu em razão do mau tempo e a 

consequente impossibilidade da companhia aérea de realizar suas 

operações em tais condições, informando que o voo AD 2929, que 

operaria o trecho de Cuiabá até Viracopos, necessitou alternar seu 

destino para o aeroporto de Guarulhos/SP, devido à impossibilidade de 

pouso por condições meteorológicas adversas, ou seja, por fatos alheios 

à vontade desta. Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas 

no sentido de que houve falha na prestação de serviços da Promovida, 

considerando que em razão do alegado mau tempo, o que não restou 

definitivamente comprovado, pois a tela juntada no corpo da contestação 

para comprovar o mau, refere-se a data diferente a do voo em apreço. 

Portanto, o voo da Promovente foi cancelado, não sendo disponibilizado 

outro meio capaz de atender às suas necessidades, da forma como 

contratada naquele momento. Outrossim, o mau tempo não pode servir de 

escape para que a Promovida se libere de suas obrigações. Ao vender 

passagens aéreas, a empresa ré se sujeita às normas do tráfego aéreo, 

porém, também se responsabiliza pelos riscos dessa operação perante 

seus clientes. Imperioso registrar que o contrato de transporte não é, e 

não pode ser considerado um contrato de risco, haja vista que a 

companhia aérea, ao vender uma passagem, assume a responsabilidade 

de levar o passageiro ao destino, no dia e hora avençados, sendo que 

eventuais problemas enfrentados pela companhia são de sua exclusiva 

responsabilidade e absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou 

seja, o risco de que voos sejam cancelados, alterados, por qualquer 

motivo, é sem dúvida da companhia aérea, risco esse, inerente ao seu 

ramo de atividade, como já ressaltado anteriormente. Nesse sentido: 

ATRASO DE VOO. DOZE HORAS. MAU TEMPO COMPROVADO. FORÇA 

MAIOR. FALTA DE INFORMAÇÕES. ASSISTÊNCIA ADEQUADA NÃO 

COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se ao transporte aéreo as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. Conquanto a requerida tenha comprovado 

que o atraso do voo ocorreu em virtude das más condições climáticas, 

não demostrou ter prestado a assistência e as informações devidas ao 

consumidor, que permaneceu doze horas no aeroporto. A indenização 

fixada em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) atende os critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 246870220168110001/2016, Turma Recursal Única, Relator Nelson 

Dorigatti, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016) Assim, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência de 

nexo causal entre o fato e o dano, o que restou devidamente comprovado. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar 

que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos 

causados à parte Promovente. Assim, no que concerne à fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte Promovente, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 

9.099/1995, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos contidos na 

petição inicial para CONDENAR a Promovida a pagar o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), ao Promovente, a título de indenização por danos 

morais, devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 28 de janeiro de 2020. 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001761-78.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA ANTONIA MOREIRA 

MARTINS REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO A 

promovente alega que está sendo vítima de cobrança abusiva por parte da 

promovida, posto que nunca contratou os serviços da promovida. Alega 

que foram realizados descontos em sua conta bancária no valor de R$ 

19,90 (dezenove reais e noventa centavos). A promovida em contestação 

alega que a cobrança é legitima e que os valores foram contratados. 
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Fundamento e decido. A promovida afirma que os serviços foram 

contratados, mas nada traz ao processo que comprove suas alegações. 

Não se podendo olvidar que neste conflito de interesses figuram, de um 

lado, uma renomada empresa, dotada de todas as possibilidades de 

produção de prova, e, de outro o particular, que se encontra na condição 

de consumidor. Vejo nesta hipótese em particular, pelo descaso e pela 

indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido dano moral, capaz 

de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da angústia sofridos 

pelo consumidor; do desgaste psicológico e da sensação de impotência; 

do tempo e na energia gastos na tentativa de solucionar o problema 

gerado exclusivamente pela ineficiência e pelo desleixo e pela má-fé da 

promovida. Código de Defesa do Consumidor: “Art- 6º - São direitos 

básicos do consumidor: VI- a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. (grifo meu) A 

responsabilidade civil da promovida é, nesta hipótese, objetiva, o que 

significa que independeria, inclusive, de culpa da operadora (Lei 

8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de seguro, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 2.000,00, valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Com relação a restituição dos valores cobrados 

irregularmente, conforme se extrai dos autos, a Promovente busca a 

restituição do valor pago indevidamente, cujo montante perfaz a quantia de 

R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos), correspondente a um 

serviço não contratado. Pois bem, aplica-se, à espécie, a regra insculpida 

no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

assentando que, em caso de cobrança e pagamento indevido, a parte faz 

jus a restituição do valor pago em dobro. Vejamos o teor do referido 

dispositivo legal, in verbis: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (destaques 

acrescidos). DISPOSITIVO Isto posto, pelos fundamentos acima, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação para: a) CONDENAR a 

promovida a restituir à promovente o valor de R$ 39,80 (trinta e nove reais 

e oitenta centavos), na forma dobrada, a título de danos materiais, 

corrigida pelo INPC-IBGE a partir do efetivo desembolso e incidência de 

juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação, e; b) CONDENAR a 

promovida a pagar à promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir da 

data da sentença e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a 

partir da citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 28 de janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001712-37.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARCIA MARIA 

ROCHEMBACH FRANTZ, ALESSANDRO FRANTZ, L. R. F., J. R. F. 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEC (MENORES) A preliminar arguida pela 

requerida de incompetência absoluta do Juizado Especial deve ser 

acolhida em relação as promoventes LUIZA ROCHEMBACH FRANTZ e 

JULIA ROCHEMBACH FRANTZ por serem menores de idade. Em que pese 

a argumentação da parte promovente, não trata-se de deficiência na 

representação, mas sim de verdadeira incompetência do Juizado Especial 

Cível para processar demandas que envolvam menores. Referida vedação 

encontra-se expressa no art. 8º, caput da Lei nº 9.099/1995, a qual não 

permite relativização, eis que a singeleza do rito especial não é compatível 

com a resguarda do direito de incapazes. Desta forma, JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente demanda com fulcro no art. 51. 

IV da Lei nº 9.099/1995 somente em relação as promoventes menores de 

idade LUIZA ROCHEMBACH FRANTZ e JULIA ROCHEMBACH FRANTZ, 

prosseguindo o processo com relação aos promoventes PATRICIA 

MIYAMURA e ALESSANDRO FRANTZ. DO MÉRITO O caso se refere à 

Reclamação com pedido de indenização por danos morais formulada pela 

Promovente, visando serem compensados pela falha na prestação do 

serviço da Promovida, ante o cancelamento do seu voo. Noticia os 

Promoventes terem adquirido passagens da empresa promovida para 

percorrer o trecho de Sinop/MT a Curitiba/PR, com conexão em Cuiabá/MT 

e Campinas/SP. Seguem alegando que no voo da volta, referente ao 

segundo trecho (Cuiabá x Sinop), foi cancelado, postergando a chegada 

da família ao destino final, obrigando os a seguir viagem por conta própria, 

gerando gastos extras com aluguel de um carro no valor de R$ 2.588,65 

(dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), 

bem como o valor gasto com gasolina R$ 226,02 (duzentos e vinte e seis 

reais e dois centavos) já que precisavam chegar a Sinop e a promovida 

não prestava qualquer tipo de informação a respeito quando seguiriam em 

novo voo. Em sede de contestação, a Promovida reconheceu que houve 

cancelamento do voo AD 4161, referente ao primeiro trecho de ida, por 

motivos de manutenção emergencial na aeronave que operaria o trecho, o 

que evidentemente impactou em toda operação da companhia. Sustentou, 

ainda, que o referido atraso teve como única e exclusiva causa a 

incidência de um evento inevitável (manutenção emergencial), motivo pelo 

qual, entende que não lhe pode ser atribuída qualquer responsabilidade. 

Defendeu ainda ter envidado todos os esforços para realocar a 

Promovente em voos congêneres, bem como, que forneceu a devida 

assistência ao mesmo, motivo pelo qual, entende que inexistem danos 

morais a serem indenizados. Alegam ainda que os Promovente seriam 

reacomodados no próximo voo disponível, seguindo viagem, porém 

decidiram por não aguardar a reacomodação e seguiram viagem por 

própria conta. Com amparo nos argumentos acima mencionados, a 
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Promovida postulou para que a ação fosse julgada improcedente. 

Fundamento e decido. Após analisar as manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, todo o acervo documental colacionado aos autos, 

entendo que o direito milita em favor da pretensão perseguida pela 

Promovente. Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas no 

sentido de que houve falha na prestação de serviços da Promovida, 

considerando que em razão do alegado problema técnico, o voo da 

Promovente foi cancelado, não sendo disponibilizado outro meio capaz de 

atender às suas necessidades, da forma como contratada, tendo que 

aguardar várias horas para embarcar em outro voo, sem qualquer 

assistência da Promovida. O cancelamento de voo que sujeita o 

consumidor a atraso prolongado, sem dúvida alguma configura falha na 

prestação de serviço da companhia aérea e enseja lesão a direito de 

personalidade. A necessidade de reparos por problemas técnicos em 

aeronave deve ser considerada fortuito interno, na medida em que é 

intimamente relacionada ao processo de prestação do serviço colocado à 

disposição no mercado de consumo. É de bom alvitre ressaltar que, em 

respeito à inversão do ônus da prova mencionada alhures, cabia à 

Promovida apresentar/comprovar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da Promovente (Artigo 373, II, do CPC/2015), obrigação 

esta que, com a devida licença, a companhia aérea não se desincumbiu. 

Embora a Promovida tenha ventilado a ocorrência de um caso fortuito 

como sendo uma possível causa excludente de sua responsabilidade, 

entendo que seus argumentos não possuem alicerce de sustentação. De 

fato, eventuais atrasos de voo por problemas na malha aeroviária até 

podem ser considerados como sendo um caso fortuito, no entanto, TAIS 

PROBLEMAS NÃO SÃO ESTRANHOS ÀS ATIVIDADES TÍPICAS 

DESENVOLVIDAS/FORNECIDAS PELA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO 

(especialmente por se tratarem de informações levadas ao conhecimento 

das companhias aéreas de forma prévia e por meio de sistema totalmente 

informatizado), razão pela qual, por se tratar de fortuito interno, a 

justificativa apresentada na defesa não tem o condão de afastar a 

responsabilidade da Promovida. Ainda que a Promovida tente se esquivar 

de sua responsabilidade, cumpre registrar que, em se tratando de uma 

irrefutável relação de consumo, em que as condutas dos fornecedores 

são inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico, 

a mesma assume os riscos de seu negócio, razão pela qual, deveria ter 

adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para 

evitar que consumidores como a Promovente fosse prejudicada por 

eventual falha na prestação dos seus serviços, o que, definitivamente, 

não é o caso dos autos. No que concerne à reparação do dano, por se 

tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

comprovação do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. (Destaquei). Não há dúvida de que a falha na 

prestação dos serviços da Promovida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o mencionado dano 

moral, uma vez que a Promovente, consoante mencionado, foram 

submetidos a um atraso de aproximadamente 20 horas para, finalmente, 

chegarem ao seu destino. In casu, a prova do abalo extrapatrimonial não 

se revela necessária, pois, em se tratando de dano in re ipsa (presumido), 

o prejuízo moral está concatenado à própria existência do ato ilícito. O 

posicionamento jurisprudencial é pacífico no tocante ao entendimento de 

que o dano moral (decorrente de atraso de voo) prescinde de prova, 

conforme pode ser visualizado pelos julgados que, por analogia, seguem 

abaixo destacados: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ATRASO EM VOO 

DOMÉSTICO. PERDA DE CONEXÃO. PERNOITE. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. 1. Restou incontroversa a má prestação do serviço de 

transporte aéreo pela requerida, em face do atraso injustificado de voo 

Brasília - Campinas, com consequente perda da conexão para Caxias do 

Sul, que levou à reacomodação dos autores em outro voo, com 

necessidade de pernoite na cidade paulista. Atraso que deve ser 

enquadrado no chamado "fortuito interno", inerente à atividade 

empreendida pela requerida, não exonerando a transportadora do 

ressarcimento dos prejuízos sofridos por seus passageiros. (...). 3. A 

reparação de danos morais deve proporcionar a justa satisfação à vítima 

e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de 

dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa do ofendido. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70063809081, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 13/08/2015).”. 

(Destaquei). “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

TRANSPORTADOR AÉREO. INTENSIDADE DO TRÁFEGO AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM 

RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. (...) III. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema 

instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). IV. Na 

esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor 

de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 

independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será 

excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

V. Assim, não merece acolhida a alegação da recorrente de que os 

eventuais danos suportados pelos autores decorreram de força maior ou 

culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, mesmo que o atraso tenha 

decorrido das condições do tráfego aéreo, não se pode excluir sua 

responsabilidade, uma vez que tal situação caracteriza fortuito interno, ou 

seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da 

atividade desenvolvida pela empresa aérea. (...) XII. Recurso conhecido e 

não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação. XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante 

disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07082616320188070016 

DF 0708261-63.2018.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 

Data de Julgamento: 25/07/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE: 31/07/2018)”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Assim à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os limites 

estabelecidos Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à Promovente. Assim, no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada 

promovente, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

promovente, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Com relação aos Danos Materiais, verifica-se 

que a empresa promovida, mesmo com atraso, iria promover a 

reacomodação dos promoventes em voos próximos, prestando seus 

serviços, porém os promoventes resolveram seguir viagem por própria 

conta, e assim buscam restituição do que foi gasto. Neste patamar, não há 

obrigação da empresa promovida em restituir o que foi gasto, uma vez 

que, mesmo com defeito na prestação de serviços, iram cumprir o 

contrato, reacomodando os promoventes em outro voo mais próximo. 

Dessa forma não há motivo para condená-la a restituir o que os 

promoventes gastaram com locação de veículo e gastos com o mesmo. 
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DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/1995, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para: CONDENAR a Promovida ao pagamento de uma 

indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos 

promoventes maiores, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos 

de juros simples de 1% ao mês a partir da prolação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 28 de janeiro de 2020. RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-52.2019.8.11.0009
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MARCIA MARIA ROCHEMBACH FRANTZ (REQUERENTE)
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CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001711-52.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARCIA MARIA 

ROCHEMBACH FRANTZ REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Alega a promovente ter adquirido passagens aéreas 

comercializadas pela promovida para empreender viagem referente aos 

trechos de ida e volta entre Sinop/MT e Porto Alegre/RS. Segue alegando 

que, ao desembarcar, reparou que sua bagagem teria sido avariada, com 

diversas danificações na lateral, além de estar faltando 1kg de quando 

havia sido despachada. Assim, de imediato, a Autora registrou reclamação 

de violação junto à Ré. Em razão do exposto, ingressou com a presente 

demanda postulando danos materiais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), além de danos morais. A Promovida em sua alega que a 

Promovente não comprova o que foi retirado de sua bagagem, não junta 

sequer fotos da mala danificada, muito menos comprova o valor desta. 

Fundamento e decido. O pedido formulado na inicial é improcedente. 

Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está 

sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

está perfeitamente caracterizada a condição da parte promovente como 

consumidora e da parte promovida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. No que se refere ao 

fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, 

exigindo do promovente sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, como 

fotos da sua bagagem danificada, bem como orçamento ou pesquisa de 

preço da mesma no mercado ou ainda notas fiscal da mala e/ou dos 

pertences que alega ter sido retirados de dentro da mesma, o que não 

ocorreu, portanto, a improcedência se impõe, tendo em vista que não foi 

juntado nenhum documento que comprovasse suas alegações. “O 

elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no 

mundo exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem juridicamente 

protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente porque 

produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado danoso. Mas 

a lesão a bem jurídico cuja existência se verificará no plano normativo da 

culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, 

de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe 

Salomão).» (STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 

118.1251.6000.3400). No caso sob apreço não foi devidamente 

comprovada a ocorrência de nenhum ato ilícito - no máximo, que a 

bagagem foi danificada, porém, não é dado ao julgador arbitrar um valor 

nessa hipótese, eis que a parte promovente poderia, simplesmente, ter 

juntado orçamento de reparo ou o valor de uma nova bagagem. Assim, 

não se desincumbindo a parte autora do ônus probatório que lhe é imposto 

pelo art. 373, I do Código de Processo Civil, não há como acolher o pedido 

de indenização por danos morais formulados em face da parte ré. 

DISPOSITIVO Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 28 de janeiro de 

2020. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-45.2019.8.11.0009
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ELY RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO OAB - MT26825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001705-45.2019.8.11.0009. REQUERENTE: ELY RODRIGUES REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº 9.099/1995. Ademais, por não haver a 

necessidade de serem produzidas outras provas (seja documental, 

testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, passarei ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

que preconiza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO: O 

promovente alega ter adquirido passagens aéreas da empresa promovida 

para empreender os trechos entre Sinop/MT e Guarulhos/SP, com 

conexão em Cuiabá/MT. Aduz que o itinerário não ocorreu da forma 

planejada inicialmente, visto que o voo de conexão entre Cuiabá e Sinop 

foi cancelado. Sendo obrigado a seguir viagem em ônibus fretado pela 

promovida Em razão do exposto, tendo em vista que o trajeto não se 

realizou conforme o planejado, ingressou com a presente demanda 

postulando a indenização a título de danos morais, no importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), além de danos materiais.. Em sede de 

contestação, a Promovida reconheceu que houve cancelamento do voo 

AD 4161, por motivos de overbooking e a parte Autora foi reacomodada 
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para seguir viagem via terrestre, já que não haviam outros voos 

disponíveis no momento. Nessa toada, alega que agiu com toda presteza, 

pois, por óbvio, não tinha interesse algum em prejudicar a parte autora, 

motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos argumentos acima mencionados, a 

Promovida postulou para que a ação fosse julgada improcedente. 

Fundamento e decido. Após analisar as manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, todo o acervo documental colacionado aos autos, 

entendo que o direito milita em favor da pretensão perseguida pelos 

Promovente. Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas no 

sentido de que houve falha na prestação de serviços da promovida, 

considerando que em razão da alegada overbooking, o voo do Promovente 

foi cancelado, não sendo disponibilizado outro meio capaz de atender às 

suas necessidades, da forma como contratada, tendo que aguardar 

várias horas seguindo viagem por via terrestre. Diversamente do alegado 

pela parte Promovida em sua defesa, a comercialização de passagens em 

quantidade superiores aos assentos disponíveis de uma aeronave é 

pratica abusiva, denominada de overbooking. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. EMBARQUE DE RETORNO 

48 HORAS APÓS A DATA PREVISTA. VOO NACIONAL AO NORDESTE. 

TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO INCÔMODO OU DISSABOR. 

DANO MORAL CONFIGURADO. Declinadas as razões de fato e os 

fundamentos de Direito pelos quais a parte consumidora postula a reforma 

da sentença, na forma do artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015, deve ser 

rejeitada a preliminar contrarrecursal de não conhecimento da apelação. 

Preliminar contrarrecursal rejeitada. O impedimento do embarque em vôo 

contratado em razão da comercialização de passagens aéreas em 

quantidade superior ao número de assentos existentes na aeronave 

configura prática abusiva de overbooking, dando ensejo ao direito 

indenizatório. Quantum indenizatório mantido, pois adequado às 

circunstâncias do caso concreto e aos valores usualmente praticados 

pela Câmara em casos similares. Juros de Mora: Por se tratar de ilícito 

contratual este incidem a contar da citação. RECURSO DOS AUTORES 

PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível Nº 

70069630580, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/11/2016) Desta feita, verifica-se a 

demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, 

uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da 

forma como convencionada, por razões de overbooking, não afasta a 

responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de 

disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às 

necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que 

não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 

PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 

por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei. Assim, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. No caso concreto, a situação narrada ultrapassa 

o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida 

cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte promovente. 

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve 

permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Assim 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, bem como os limites estabelecidos Neste particular, no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Quanto aos danos materiais pretendidos, imperioso ressaltar 

que, não obstante a incontestável falha na prestação dos serviços da 

Promovida, este juízo não pode fechar os olhos no que diz respeito ao fato 

da Companhia Aérea ter providenciado outros voos para que o autor e 

sua família chegassem ao destino pretendido, razão pela qual, não há 

danos materiais a ser indenizado. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/1995, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

CONDENAR a Promovida ao pagamento de uma indenização por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à Promovente, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 

362 STJ) e ainda, acrescidos de juros simples de 1% (Um por cento) ao 

mês, contados a partir da citação (Artigo 405 do Código Civil). Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 28 de 

janeiro de 2020. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-68.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI
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CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001697-68.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARIANA SOUZA MENEZES 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO O caso se 

refere à Reclamação com pedido de indenização por danos morais 

formulada pela Promovente, visando serem compensados pela falha na 

prestação do serviço da Promovida, ante o cancelamento do seu voo. 

Noticia a Promovente ter adquirido passagens aéreas da empresa Ré 

atinente ao trecho de Alta Floresta/MT até Londrina/PR, com conexão em 

Cuiabá/MT e Campinas/SP. Aduz ter sido surpreendida com a notícia de 

que o voo de conexão entre Campinas e Londrina havia sofrido 

cancelamento, sendo reacomodada para seguir viagem apenas no dia 

seguinte. Em razão do exposto, acreditando ter sofrido prejuízos, pleiteia o 

pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 

20.0000,00 (vinte mil reais). Em sede de contestação, a Promovida alega 

que o cancelamento do voo ocorreu em razão do mau tempo e a 

consequente impossibilidade da companhia aérea de realizar suas 

operações em tais condições, informando que o voo AD 2929, que 

operaria o trecho de Cuiabá até Viracopos, necessitou alternar seu 

destino para o aeroporto de Guarulhos/SP, devido à impossibilidade de 

pouso por condições meteorológicas adversas, ou seja, por fatos alheios 

à vontade desta. Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas 

no sentido de que houve falha na prestação de serviços da Promovida, 

considerando que em razão do alegado mau tempo, o que não restou 

definitivamente comprovado, pois a tela juntada no corpo da contestação 

para comprovar o mau, refere-se a data diferente a do voo em apreço. 

Portanto, o voo da Promovente foi cancelado, não sendo disponibilizado 

outro meio capaz de atender às suas necessidades, da forma como 

contratada naquele momento. Outrossim, o mau tempo não pode servir de 

escape para que a Promovida se libere de suas obrigações. Ao vender 

passagens aéreas, a empresa ré se sujeita às normas do tráfego aéreo, 

porém, também se responsabiliza pelos riscos dessa operação perante 

seus clientes. Imperioso registrar que o contrato de transporte não é, e 

não pode ser considerado um contrato de risco, haja vista que a 

companhia aérea, ao vender uma passagem, assume a responsabilidade 

de levar o passageiro ao destino, no dia e hora avençados, sendo que 

eventuais problemas enfrentados pela companhia são de sua exclusiva 

responsabilidade e absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou 

seja, o risco de que voos sejam cancelados, alterados, por qualquer 

motivo, é sem dúvida da companhia aérea, risco esse, inerente ao seu 

ramo de atividade, como já ressaltado anteriormente. Nesse sentido: 

ATRASO DE VOO. DOZE HORAS. MAU TEMPO COMPROVADO. FORÇA 

MAIOR. FALTA DE INFORMAÇÕES. ASSISTÊNCIA ADEQUADA NÃO 

COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se ao transporte aéreo as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. Conquanto a requerida tenha comprovado 

que o atraso do voo ocorreu em virtude das más condições climáticas, 

não demostrou ter prestado a assistência e as informações devidas ao 

consumidor, que permaneceu doze horas no aeroporto. A indenização 

fixada em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) atende os critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 246870220168110001/2016, Turma Recursal Única, Relator Nelson 

Dorigatti, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016) Assim, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência de 

nexo causal entre o fato e o dano, o que restou devidamente comprovado. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar 

que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos 

causados à parte Promovente. Assim, no que concerne à fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte Promovente, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 

9.099/1995, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos contidos na 

petição inicial para CONDENAR a Promovida a pagar o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), ao Promovente, a título de indenização por danos 

morais, devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 28 de janeiro de 2020. 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000080-25.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BEATRIZ WORST OAB - MT27565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000080-25.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: ELIGIA MAURA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: RODRIGO 

FRANCISCO DO NASCIMENTO Vistos em substituição. Trata-se de AÇÃO 

DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA ajuizada por Eligia Maura da Silva Santos 

em face de Rodrigo Francisco do Nascimento. Aduz, em síntese, que a 

requerente é a genitora do menor João Davi Santos Nascimento, sendo 

também filho do requerido. Pleiteia a modificação da guarda da menor ante 

condutas perpetradas pela requerida que, segundo o requerente, não vem 

dispensando o cuidado necessário a menor. É o relato do necessário. 

Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Determino que o feito 

deverá tramitar em segredo de justiça, nos termo do inciso II, do artigo 189, 

do CPC. Da liminar de guarda provisória. No que se refere à concessão de 

tutela de urgência para o fim de conceder a guarda unilateral dos menores 

ao Requerente, não vislumbro a presença dos seus pressupostos 

autorizadores, ao menos neste momento processual. O art. 300, do CPC 

trouxe a possibilidade do juiz conceder tutela ao verificar a urgência do 

pleito formulado. Todavia, há que se averiguar se o pedido preenche os 

requisitos esculpidos no referido artigo, quais sejam: quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Em análise dos autos verifico que a 

pretensão do Requerente não preenche os requisitos citados, 

notadamente porque não ficou demonstrado o perigo de dano ou risco de 

resultado útil do processo. Ainda, frisa-se que o mero inconformismo da 

parte não tem o condão de justificar a modificação de guarda, devendo, 

para tanto, ser acompanhada de provas de condutas desabonadoras do 
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guardião ou da incapacidade desta de fornecer ao filho do casal um 

ambiente seguro e saudável, necessário para o correto desenvolvimento 

físico e mental do menor. Como é sabido, a lei nº 13.058, de 22 de 

dezembro de 2014 trouxe mudanças consideráveis para o ordenamento 

pátrio ao prever que a guarda deverá ser exercida, preferencialmente, por 

ambos os genitores, de forma compartilhada. Tal previsão alterou a 

redação do art. 1.584 do Código Civil Brasileiro, nos seguintes termos: Art. 

1.584.(...) § 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à 

guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 

poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 

genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. 

Desta feita, considerando a ausência do requisito do perigo da demora, 

bem como em razão da preferência legal pela guarda compartilhada, 

INDEFIRO o pedido de tutela formulado pela Requerente. Designo audiência 

de conciliação para o dia 09 de março de 2020, às 13h00min. Cite-se o 

Requerido por mandado no endereço constante no preambulo, e intime-se 

a requerente a fim de que compareçam à audiência. Acaso haja 

desinteresse na realização da audiência deverão as partes por 

interpretação extensiva ao art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Consigno que a citação deverá ocorrer 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada 

a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC. Cientifique-se 

na mesma ocasião as partes que o não comparecimento injustificado na 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, passível de ser sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida, nos termos do art. 334,§1º, CPC. Na data 

aprazada para a audiência, as partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos e, que a parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir [art. 334, §10, CPC]. Notifique-se o conciliador deste 

juízo a data para qual foi designada a audiência. Cientifique-se o 

representante do Ministério Público. Isento de custas e emolumentos nos 

termos do art. 111, IV e art. 141,§2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 de janeiro de 

2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001308-06.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ZICO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000876-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO OAB - RS24366 

(ADVOGADO(A))

GASTAO BATISTA TAMBARA OAB - MT12529-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI 

(REU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX 

(REU)

AGROPECUARIA BEKAFARM LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BEDUSCHI OAB - MT0010879S (ADVOGADO(A))

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (ADVOGADO(A))

MARIO PAES LANDIM OAB - SP127956 (ADVOGADO(A))

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FERNANDO MACHADO KLEIN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Certifico que os embargos de declaração opostos nos autos são 

tempestivos, e impulsiono o presente feito a fim de intimar o polo passivo 

para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os 

referidos embargos, visto que seu eventual acolhimento pode implicar a 

modificação da decisão embargada.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40019 Nr: 1036-39.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE FRANCISCO FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Processo nº 1036-39.2012.811.0046

Código: 40019

Requerente: JOSUÉ FRANCISCO FORTUNATO

Requerido: BANCO DO BRASIL S/A

Vistos.

Compulsando os autos, vislumbro a possibilidade de acordo entre as 

partes, pelo que, considerando a nova sistemática do CPC que privilegia a 

solução consensual dos litígios, designo audiência de conciliação para o 

dia 04 de março de 2020, às 13h00min.

Acaso haja desinteresse na realização da audiência, deverá a parte 

manifestar seu desinteresse por petição apresentada nos autos com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.

 Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do 

CEJUSC deste juízo.

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Intimem-se as partes.

Às providências.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 20 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37430 Nr: 2129-71.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOSSAI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - OAB:12.794/B 

MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DESACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica da executada.Do pedido de penhora via Renajud.DETERMINO a 

intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o 

veículo a ser penhorado, visto que os dados constantes dos seus 

cadastros são de acesso público, de modo que não se justifica a 

intervenção do Poder Judiciário em diligência que compete à parte.Ainda, 

consigno que o exequente deve informar o valor atualizado do veículo 

objeto do pleito de penhora, bem como se este é compatível com o valor de 

seu crédito, devendo depositar em juízo eventual excesso de 

penhora.Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação.Cumpra-se. Comodoro-MT, 24 de janeiro de 2020.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito em Substituição Legal
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39558 Nr: 573-97.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE BARROS TUMELERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 Vistos.

Trata-se de Ação de Revisão Contratual julgada parcialmente procedente 

(fls. 221/253), condenando o banco requerido em honorários 

sucumbenciais.

À fl. 364 foi requerido prova pericial para liquidação de crédito, sendo 

apurado o valor de R$ 9.795,70 a ser pago ao banco-requerido.

Às fls. 368/373 foi requerido o cumprimento de sentença em relação aos 

honorários arbitrados.

Penhora on-line realizada à fl. 392.

Impugnação à execução juntada à fl. 397.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Da impugnação à execução.

Prefacialmente, não conheço da impugnação à execução juntada às fls. 

397/435, ante sua manifesta intempestividade, consoante certidão de fl. 

506.

Ademais, considerando a petição de fl. 515, bem como a inércia da 

exequente, DETERMINO a devolução dos valores bloqueados à fl. 392, no 

importe de R$ 5.177,72 (cinco mil, cento e setenta e sete reais e setenta e 

dois centavos).

Intime-se a exequente Josiane Barros Tumelero para que forneça os 

dados bancários necessários para transferências dos valores 

depositados nos autos, fl. 403, no importe de R$ 4.907,93 (quatro mil, 

novecentos e sete reais e noventa e três centavos), correspondentes aos 

honorários de sucumbência.

Consigno que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação, 

serão os autos extintos.

Por fim, cumpridas as determinações acima, intime-se o banco para que se 

manifeste acerca do prosseguimento da ação em relação aos valores 

devidos pela parte autora, sendo que fixo o prazo de 10 (dez) dias para 

cumprimento.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 144422 Nr: 6192-61.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos em substituição.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

SILVIO VITÓRIO DE SOUZA, a qual foi devidamente recebida.

Citado, o denunciado apresentou resposta escrita à acusação, nos termos 

do art. 396-A do CPP.

É o relatório do necessário.

 Decido.

De proêmio, tendo em vista o pedido de revogação da prisão preventiva, 

abram-se vistas dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.

 No mais, diante da manifestação da defesa do denunciado, que deixou de 

arguir qualquer tema adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar 

na incidência do art. 397 do CPP, pois não configurada na espécie 

“existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; da 

culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção 

da punibilidade do agente”, razão pela qual o feito deve continuar sua 

marcha com sua consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

dia 03 de março de 2020, às 15h00min, oportunidade em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como 

interrogado os réus.

Intimem-se as testemunhas residentes nesta Comarca, cientificando-as do 

conteúdo dos arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como se requisitem 

as que exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do 

CPP.

 Intime-se o réu pessoalmente, bem como o seu Defensor mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE acerca da data aprazada.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36381 Nr: 1078-25.2011.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMACO REMANUFATURADE COMPONENTES 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Tendo em vista o teor da sentença prolatada nos autos, bem como o ofício 

de fl. 53, determino o cancelamento definitivo dos protestos em nome do 

autor, no que tange ao objeto deste feito.

 Ademais, em atenção ao ofício de fl. 54-v, consigno que a parte é 

beneficiária da justiça gratuita.

Oficie-se o Cartório do Segundo Oficio de Protesto de Títulos e 

Documentos da Cidade de Porto Velho/RO para que proceda com a 

exclusão definitiva dos efeitos dos protestos.

Cumpridas as disposições acima, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36533 Nr: 1230-73.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIJAN CEZAR MASCARELLO, ESPÓLIO DE RAIMUNDO 

TIVOTTO MASCARELLO, JANDIRA JULIA SARTURI MASCARELLO, 

GRAZIELLA MASCARELLO, DANIELE MASCARELLO, DAMIÃO IGOR 

TONIEL MELONI MASCARELLO-representado por JUSELI DE JESUS 

MELONI MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO ROSALINO 

BREDA - OAB:MT/14.687, VANINA FERNANDA DA CAMARA LINHARES 

- OAB:13756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, THAÍS 

FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O

 SENTENÇA

Vistos em substituição.

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo em que as partes Banco 

do Brasil/AS, Raijan Cezar Mascarello e Outros pretendem obter a 

chancela judicial da referida avença, em face da composição amigável, fl. 

478.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 727 de 1067



Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

 Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência, deverão estas ser divididas igualmente [art. 

90, §2º, CPC].

Certifique-se o trânsito em julgado e intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 15 dias, requerendo o que entenderem de 

direito, sob pena de arquivamento do feito.

Após, remeta-se imediatamente os autos a CENTRAL DE ARRECADAÇÃO 

E ARQUIVAMENTO, para que, não havendo custas a serem adimplidas, 

proceda com o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos mediante 

lançamento no sistema APOLO do cód. 603 ou equivalente.

Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85872 Nr: 822-09.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Determino a intimação das partes para que se manifestem.

Caso a defensora dativa anteriormente nomeada não se manifeste, desde 

já REVOGO a nomeação feita em ref. 40 e NOMEIO o Dr. Osmar Luiz 

Pretto, OAB/MT nº 20.696, para defender os interesses da requerente.

Com a manifestação da requerente e do requerido, abram-se vistas dos 

autos ao Ministério Público para que se manifeste.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40184 Nr: 1199-19.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RUFINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519

 Vistos em substituição.

1) Retifique-se no sistema Apolo, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC.

2) Assiste razão o “Parquet”, pois, à luz dos artigos 499 e 816 do 

CPC/2015, em não sendo possível o cumprimento da obrigação de fazer, 

consistente no plantio de 20 (vinte) mudas de espécies de nativas da área 

degrada, é possível a conversão do pedido em perdas e danos.

3) Intimem-se as partes para apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos acerca do quantum devido pela parte executada [art. 510, 

CPC] no prazo de 15 (quinze) dias sem prejuízo de posterior nomeação de 

perito judicial às suas expensas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79625 Nr: 3018-83.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTÔNIO BREDA, ROSANGELA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:MT - 4908

 (...) Desta feita, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem 

móvel descrito em ref. 91.FIXO desde já que os bens penhorados ficaram 

sob a administração do exequente.Intime-se o devedor e credor acerca do 

laudo de avaliação.Demonstrado interesse na adjudicação, intimem-se os 

executados, em obediência ao disposto no art. 876, §1º, do CPC, para 

ciência e eventual manifestação quanto ao referido pedido de adjudicação, 

no prazo de 05 dias, sob as penas da lei.Transcorrendo o lapso sem 

manifestação dos executados, resta desde já deferida a pretendida 

adjudicação, devendo a serventia lavrar o respectivo auto de adjudicação, 

intimando-se o exequente para o fim de colher sua assinatura e depósito 

de eventuais diferenças, em 05 dias.De posse dos bens, deverá o 

exequente informar nos autos, no prazo de 05 dias, a satisfação do 

crédito, sob pena de assim ser considerado. Cientifique-se, outrossim, o 

exequente que o mesmo deverá acompanhar a diligência e disponibilizar 

os meios necessários para a efetivação da remoção dos bens que lhes 

serão entregues.Não pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente 

para fins do art. 880 do CPC, podendo requerer a alienação particular 

do(s) bem (ns) penhorado(s), também no prazo de 05 dias.Não havendo 

pedido de adjudicação ou alienação particular do bem penhorado, 

tampouco impugnações, DEFIRO desde já a alienação judicial (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87707 Nr: 1414-53.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA ORGANIC LTDA, GLAUBER SILVEIRA 

DA SILVA, ADEMIR ROSTIROLLA, IVAN MELLO GUERRA, ALEXANDRO 

BRUNO BONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA CAMPOS - OAB:8874B

 Vistos em substituição.

Considerando o Acórdão juntado em ref. 80, que reconheceu a nulidade 

da citação por edital, defiro conforme requerido em ref. 83.

Assim, determino a liberação dos valores penhorados em ref. 42.

Ademais, considerando que todos os atos processuais posteriores à 

citação por edital foram declarados nulos, intime-se o exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dê o devido andamento ao feito, sob pena 

de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61124 Nr: 2933-05.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO, JOSÉ DOMINGOS DOS ANJOS, BIAS 

DOS SANTOS, UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA, ROSEMARI 

MONTEIRO PIRES, JOSE SERAFIM DA SILVA, IZAIR FERREIRA GOMES, 

SELMA CARLA DE SOUZA, VANIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192/MT, MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:17889 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA QUEIROZ ARAUJO - 

OAB:142785 , DIOCLECIANO THIAGO DE CASTRO PIEDADE - 

OAB:25397, EDNO DAMASCENA DE FREITAS - OAB:11.134, 

FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - OAB:2932-B, IVO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:4978/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória no 

prazo de 15 (quinze) para distribuição no juízo deprecado, bem como, 
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comprovar a distribuição nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61139 Nr: 2950-41.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIJAN CEZAR MASCARELLO, ESPÓLIO DE 

RAIMUNDO TIVOTTO MASCARELLO, JANDIRA JULIA SARTURI 

MASCARELLO, GRAZIELLA MASCARELLO, DANIELE MASCARELLO, 

DAMIÃO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO-representado por JUSELI DE 

JESUS MELONI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 SENTENÇA

Vistos em substituição.

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo em que as partes Banco 

do Brasil S/A, Raijan Cezar Mascarello e outros pretendem obter a 

chancela judicial da referida avença, em face da composição amigável, fls. 

159/163.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

 Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência, deverão estas ser divididas igualmente [art. 

90, §2º, CPC].

Deixo de suspender a ação, em razão da ausência de prejuízo as partes, 

que poderão protocolar pedido de cumprimento de sentença face ao título 

judicial gerado, caso necessário.

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

Após, remeta-se imediatamente os autos a CENTRAL DE ARRECADAÇÃO 

E ARQUIVAMENTO, para que, não havendo custas a serem adimplidas, 

proceda com o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos mediante 

lançamento no sistema APOLO do cód. 603 ou equivalente.

Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 26761 Nr: 2042-57.2007.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOMIR PEREIRA MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA VALENTE BARRA - 

OAB:38.195/GO

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido ventilado pela defesa técnica, para o fim 

de CONCEDER a liberdade provisória sem fiança ao indiciado, Sr. 

CLODOMIR PEREIRA MATIAS, qualificado nos autos, cujos reflexos 

repercutirão exclusivamente dentro dos limites da presente relação jurídica 

de direito processual, de tal sorte que somente poderá gozar do 

beneplácito da liberdade provisória se por outro motivo não se encontrar 

preso, nos termos do art. 282, §6º do CPP, substituo a prisão em flagrante 

do indiciado pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quais 

sejam: I - Não se ausentar da Comarca onde reside sem autorização deste 

Juízo;II - Comunicar a este Juízo qualquer mudança de endereço ou de 

local de trabalho; III - Recolhimento domiciliar no período noturno das 

21h00min às 05h00min e nos finais de semana, salvo se comprovado 

trabalho, culto religioso ou estudo.Em razão do adiantado da hora, SERVE 

A PRESENTE COMO FORÇA DE CARTA PRECATÓRIA E ALVARÁ DE 

SOLTURA, DEVENDO O DENUNCIADO SER COLOCADO EM LIBERDADE, 

SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO TENHA QUE PERMANECER 

PRESO.Regularize-se tal prisão, junto ao B.N.M.P. 2.0, caso não tenha sido 

feito.Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Comodoro-MT, 27 de janeiro de 2020.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60659 Nr: 2444-65.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLA MASCARELLO, ESPÓLIO DE 

RAIMUNDO TIVOTTO MASCARELLO, RAIJAN CEZAR MASCARELLO, 

JANDIRA JULIA SARTURI MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 SENTENÇA

Vistos em substituição.

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo em que as partes Banco 

do Brasil/AS, Graziela Mascarello e Outros pretendem obter a chancela 

judicial da referida avença, em face da composição amigável, fls. 165/169.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

 Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência, deverão estas ser divididas igualmente [art. 

90, §2º, CPC].

Deixo de suspender a ação, em razão da ausência de prejuízo as partes, 

que poderão protocolar pedido de cumprimento de sentença face ao título 

judicial gerado, caso necessário.

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

Após, remeta-se imediatamente os autos a CENTRAL DE ARRECADAÇÃO 

E ARQUIVAMENTO, para que, não havendo custas a serem adimplidas, 

proceda com o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos mediante 

lançamento no sistema APOLO do cód. 603 ou equivalente.

Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98337 Nr: 137-65.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & SPEDDOTO LTDA, SEILA MARIA 

SPESSOTO, SANDRO JOSÉ SPESSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

DETERMINO a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique qual dos veículos requer a penhora.

Ainda, consigno que o exequente deve informar o valor atualizado do 

veículo objeto do pleito de penhora, bem como se este é compatível com o 

valor de seu crédito, devendo depositar em juízo eventual excesso de 

penhora.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 
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certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123951 Nr: 3716-84.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDI MENDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR GUARNIERI - 

OAB:OAB/RO 6519, RAFAEL PIRES GUARNIERI - OAB:8184-RO

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 25 da portaria 03/2017 deste juízo e tendo em 

vista que o defensor constituído do réu foi intimado a apresentar 

alegações finais, porém se quedou inerte, CERTIFICO tal situação e 

impulsiono o presente feito encaminhando ao setor responsável para que 

seja expedido mandado para intimar o réu a constituir advogado no feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena dos autos serem remetidos à 

Defensoria Pública do Estado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2496 Nr: 1194-07.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELVINO CASSOL., CLAUDEMIR CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 (...) No tocante ao requerimento de substituição do polo ativo pelo Banco 

do Brasil S/A, em virtude de cessão de crédito referente ao contrato 

firmado com Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, tem-se 

que, em princípio, para ter eficácia tal cessão de crédito, quanto ao 

devedor, deve ser este notificado, conforme preleciona o art. 290 do 

CC.Contudo, apesar do entendimento acima destacado, de que não há 

necessidade do prévio consentimento do devedor, subsiste o juízo de que 

o devedor deva ser efetivamente notificado sobre a ocorrência da 

cessão, para que esta produza plenos efeitos em relação a ele, exigência 

decorrente do previsto nos arts. 290 c/c 292 ambos do Código Civil: Art. 

290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão 

quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em 

escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.[...]Art. 

292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da 

cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão 

notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, 

o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, 

prevalecerá a prioridade da notificação. (destaquei)Deste modo, a 

ausência de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 

do CC, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da 

obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando 

inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o 

devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de 

pagá-la novamente ao cessionário. Deste modo, DEFIRO a sucessão da 

parte exequente da demanda, ficando a cargo desta cientificar o devedor 

da cessão de crédito efetuado, sob pena de o devedor ficar desobrigado 

pelo pagamento da dívida, acaso tenha pagado ao devedor primitivo antes 

de ter conhecimento da cessão efetuada nos autos.Retifique a capa dos 

autos e sistema Apolo.Intime-se o exequente para que se manifeste a 

respeito da petição de fl. 244, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21202 Nr: 2246-38.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BATISTA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA TATIM - 

OAB:24.237/MT

 Vistos em substituição.

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Nacional em desfavor 

de Sebastião Batista de Figueiredo, todos qualificados nos autos.

Às fls. 139/140 foi realizado bloqueio na conta bancária do executado 

Sebastião Batista de Figueiredo, no valor total de R$ 472,01.

Em seguida, o executado se manifesta nos autos requerendo o 

desbloqueio dos valores, alegando tratar-se de verba de natureza 

alimentar, qual seja seu beneficio de aposentadoria.

 É o relato do necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a advogada do executado apresentou 

comprovantes de que a Senhora Joelane Alves de Freitas Figueiredo é 

aposentada pelo INSS, fls. 155/157.

Entretanto, verifico que às fls. 139/140 foram bloqueados valores na conta 

do executado Sebastião Batista de Figueiredo.

Desta forma, ante a ausência da comprovação de transferência dos 

valores entre o executado Sebastião Batista de Figueiredo e Joelane 

Alves de Freitas Figueiredo, vislumbrando não se tratar de verbas 

alimentícias, INDEFIRO o pedido de fls. 142/143.

 Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê o 

devido andamento ao feito, sob pena de extinção.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105150 Nr: 3161-04.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI RICARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Intime-se o requerido, para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, à 

respeito da sentença oriunda da Justiça Federal apresentada pela parte 

requerente.

Cumpra-se.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32611 Nr: 798-88.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHILKE & SCHILKE LTDA - ME, EDEMAR 

SCHILKE, SIRLEI SATURNINO SCHILKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SCHILKE & SCHILKE LTDA - ME, CNPJ: 

06224569000206, atualmente em local incerto e não sabido EDEMAR 

SCHILKE, Cpf: 23177365091, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido SIRLEI SATURNINO SCHILKE, brasileiro(a), representante legal 

da: shilke & schilke. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SCHILKE & SCHILKE LTDA - 

ME, EDEMAR SCHILKEE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6929/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/03/2010

 - Valor Total: R$7.287,59 - Valor Atualizado: R$6.627,59 - Valor 

Honorários: R$660,00

Despacho/Decisão: Visto... Cite-se o executado na forma requerida, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com juros, multa e encargos ou 

garantir a execução (art. 8º da Lei 6.830/80). Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em R$ 660,00 (seiscentos e 

sessenta reais), com fulcro nos art. 20, § 4º c.c § 3, ‘a’ do CPC. Defiro a 

exceção prevista no artigo 172, parágrafo 2º, do CPC.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD, digitei.

Comodoro, 16 de janeiro de 2020

Mikael da Costa Ferreira Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18918 Nr: 112-38.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEIA INES ORTOLAN DILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8.934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução. Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo 

a esta decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora 

sem necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. II – Da 

necessidade de regularização no processo ante a mudança da razão 

social.Intime-se o exequente para apresentar nos autos a alteração 

averbada no cartório da Junta Comercial acerca da alteração da razão 

social, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a comprovação, proceda a 

serventia com a alteração do sistema Apolo e capa dos autos. 

Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 20 de janeiro de 2020.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34530 Nr: 2714-60.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS FRANCISCO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, TAIANA CRISTINA CARVALHO 

MARQUES - OAB:25314 - O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34530

Vistos.

I – Retifique a capa dos autos e sistema Apolo para o fim de fazer constar 

como advogado da parte exequente aquele indicado às fls. 81.

II – Ademais, revendo o posicionamento anterior deste magistrado, tenho 

por desnecessária a nomeação de curador especial ao executado, posto 

que compareceu espontaneamente nos autos na fase de conhecimento.

III – Deste modo, intime-se o exequente para o fim de apresentar pedido de 

cumprimento de sentença, posto que aquela apresentada outrora pela 

Defensoria Pública foi considerada ilíquida.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33832 Nr: 2018-24.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA LOPES DEFANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA INACIO DE ANDRADE, 

NELSON GERALDO DE ANDRADE, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A 

OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Intimação do advogado DR. VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA, 

OAB/MT 20441/O, para devolução dos autos nº 2018-24.2010.811.0046, 

Protocolo 33832, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36328 Nr: 1025-44.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSÉ ODIL 

DA SILVA, VALMIR JOSÉ MACHADO CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698, 

VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Impulsiono o presente feito encaminhando ao setor responsável para que 

seja expedida carta com aviso de recebimento em mãos próprias, a fim de 

que a parte autora seja pessoalmente intimada para dar prosseguimento 

ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo (art. 485, III, § 1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 

da CNGC).

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36712 Nr: 1411-74.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, JOSÉ 

ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Intimação do advogado DR. HEITOR VANSAN MUNIZ, OAB/MT 20939, 

para devolução dos autos nº 1411-74.2011.811.0046, Protocolo 36712, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 731 de 1067



 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39556 Nr: 571-30.2012.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA RODRIGUES DA SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R G CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, J R G 

CONSTRUTOTA DE OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT, RAFAELA VIALLE STROBEL - 

OAB:33244 OAB/PR, THIAGO FERRARI TURRA - OAB:58660OAB/PR

 Intimação do advogado DR. ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION, OAB/MT 

21135/O, para devolução dos autos nº 571-30.2012.811.0046, Protocolo 

39556, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35351 Nr: 48-52.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON PAES DE FARIAS, LEILA 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:OAB/RO 356-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 CERTIFICO que foi juntado pedido de desarquivamento dos autos, de 

forma que neste momento impulsiono o presente feito INTIMANDO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33292 Nr: 1478-73.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

- KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CADORE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8.934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de Penhora e Avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19796 Nr: 943-86.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANS GUNTHER EWERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogerio Schimidt - 

OAB:21939-Pr

 Intimação do advogado DR. ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER, OAB/MT 

18203/O, para devolução dos autos nº 943-86.2006.811.0046, Protocolo 

19796, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35213 Nr: 3396-15.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT, RODRIGO RODRIGUES PERES - OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 Vistos em substituição.

Considerando a certidão lançada pelo Gestor judicial, DETERMINO a 

intimação pessoal do Defensor Público-Geral a restituir os autos que se 

encontram em seu nome com prazo excedido, no prazo de 3 (três) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora do cartório, além de multa 

correspondente à metade do salário mínimo, sem prejuízo da comunicação 

ao órgão competente para instauração de procedimento administrativo 

disciplinar (art. 234 do CPC).

 Ademais, considerando a quantidade excessiva de processos acima do 

prazo legal em carga para a Defensoria, visando dar celeridade ao feito e 

economia de gastos, expeça-se carta precatória una, devendo ser citado 

na oportunidade todos os processos que se encontram nessa situação a 

fim de ser cumprido pelo Oficial de Justiça.

Outrossim, traslade-se cópia desta decisão para os autos que estejam em 

situação similar.

Derradeiramente, decorrido o prazo supra, não havendo devolução, 

expeça-se o competente mandado de busca e apreensão.

Cumpra-se com urgência.

Comodoro-MT, 27 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35613 Nr: 307-47.2011.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado DR. VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA, 

OAB/MT 20441/O, para devolução dos autos nº 307-47.2011.811.0046, 

Protocolo 35613, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61477 Nr: 3298-59.2012.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RINALDI, VICENTE AFONSO COLLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA TELLES, MARIA 

AURORA MIRANDA MERINO TELLES, MARIA IDALINA NABARRETTE 

TREVISAN, JOSÉ LUIZ DACOL TREVISAN, MUNICIPIO DE NOVA LACERDA, 

ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ 

COSTA - OAB:18339/MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT
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 Intimação do advogado DR. ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION, OAB/MT 

21135/O, para devolução dos autos nº 3298-59.2012.811.0046, Protocolo 

61477, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64121 Nr: 2274-59.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MAXIMO FORLIN, JULIO CESAR MAIA 

BRANDALISE, LEANDRO BORTOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GOMES GRAVA, JOVENAL GOMES 

GRAVA, WANDERSON CESAR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - 

OAB:20590/O-MT

 Intimação do advogado DR. LEONARDO GIOVANI NICHELE, OAB/MT 7705, 

para devolução dos autos nº 2274-59.2013.811.0046, Protocolo 64121, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21955 Nr: 2973-94.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELITO FOLETO, TRANSPORTES IMARAL 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, NEUZA 

DETOFOL FOLETO - OAB:4313/RO

 Vistos.

Tendo em vista que o executado, devidamente citado, permaneceu inerte, 

DEFIRO o pleito de fls. 303/304, pelo que determino a sua intimação para 

que informe quais são e onde estão os bens passíveis à penhora, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor desta execução, nos termos do 

parágrafo único c.c. inciso V, ambos do artigo 774, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25878 Nr: 49-42.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:OAB/MT 19.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Intimar as partes para que se manifestem acerca do teor do laudo de 

avaliação de fls. 149, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40440 Nr: 1453-89.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PADOVANI, FÁBIO JOSÉ 

PADOVANI, ELEN JANAINA BOCARDI PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO PADOVANI 

- OAB:23.174 - PR

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40699 Nr: 1713-69.2012.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA PEREIRA DE ABREU FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado DR. VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA, 

OAB/MT 20441/O, para devolução dos autos nº 1713-69.2012.811.0046, 

Protocolo 40699, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60169 Nr: 1920-68.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO ISIDORO GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado DRA. GABRIELA LEITE HEINSCH, OAB/MT 12845, 

para devolução dos autos nº 1920-68.2012.811.0046, Protocolo 60169, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27590 Nr: 1729-62.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA ORGANIC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, LUCIA 

CAPELETTI, WALENTIM WINGENBACH, ESPÓLIO DE NAIR ZAMO 

WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Intimação do advogado DR. PEDRO GARCIA TATIM, OAB/MT 27590, para 

devolução dos autos nº 1729-62.2008.811.0046, Protocolo 27590, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28520 Nr: 2599-10.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO CADORE, MADALENA NEGRI 

CADORE, JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA, 

WALENTIM WINGENBACH, ESPÓLIO DE NAIR ZAMO WINGENBACH, 

PEDRO GARCIA TATIM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Intimação do advogado DR. BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA, OAB/MT 

15353/O, para devolução dos autos nº 2599-10.2008.811.0046, Protocolo 

28520, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28575 Nr: 2637-22.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO FANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, LUIZ 

ORIONE NETO - OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, HERMES 

BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:MT-11.405, JOÃO BATISTA NICHELE 

- OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, MARCOS 

CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22.151/MT

 Intimação do advogado DR. MARCOS CESAR FARIA JUNIOR, OAB/MT 

22151/O, para devolução dos autos nº 2637-22.2008.811.0046, Protocolo 

28575, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30525 Nr: 1338-73.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, LUCIA CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA ORGANIC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Intimação do advogado DR. PEDRO GARCIA TATIM, OAB/MT 8187-B, para 

devolução dos autos nº 1338-73.2009.811.0046, Protocolo 30525, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31968 Nr: 158-85.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO CADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123

 Intimação do advogado DR. BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA, OAB/MT 

15353/O, para devolução dos autos nº 158-85.2010.811.0046, Protocolo 

31968, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6463 Nr: 291-11.2002.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARQUES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA MARQUES MOURA, RUBENS DE 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DE ANDRADE 

KELM - OAB:9639B

 Intimação do advogado DR. ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION, OAB/MT 

21135/O, para devolução dos autos nº 291-11.2002.811.0046, Protocolo 

6463, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13845 Nr: 1740-33.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MÁRIO COCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402, LUCIANO 

ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Intimação do advogado DRA. ELIANA DA COSTA, OAB/MT 5447-B, para 

devolução dos autos nº 1740-33.2004.811.0046, Protocolo 13845, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13862 Nr: 1730-86.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO BABINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP/76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT, LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:3538/RO

 Intimação do advogado DR. ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION, OAB/MT 

21135/O, para devolução dos autos nº 1730-86.2004.811.0046, Protocolo 

13862, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15875 Nr: 1014-25.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANS GUNTHER EWERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CESAR TORRES 

MENDES - OAB:2.305/RO

 Intimação do advogado DR. ANDRÉ ANTONIO WESCHENFELDER, OAB/MT 

18203/O, para devolução dos autos nº 1014-25.2005.811.0046, Protocolo 

15875, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60773 Nr: 2565-93.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO KELM, GENI DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/MT 22165/A, 

FULVIO FERRRER KALIX PAES DE BARROS - OAB:MT/16270, 
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GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980-A, gustavo r. góes nicoladelli - 

OAB:17980, JAIME PENARIOL DE ROSATO - OAB:MT/14881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de Penhora e Avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-98.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DELFINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. SIMONETI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000888-98.2018.8.11.0046. REQUERENTE: PAULO DELFINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: L. F. SIMONETI - ME VISTOS. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os 

elementos probatórios constantes nos autos, são suficientes para a 

formação de juízo seguro, sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

da lide. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de reparação por 

danos morais e materiais c/c proposta por PAULO DELFINO DOS SANTOS. 

Afirma o requerente ter adquirido no dia 15 de junho de 2018, 50 

(cinquenta) sacos de ração Leite 22% (vinte e dois por cento), da 

requerida, totalizando um total de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), 

conforme recibo em anexo. Aduz que o vendedor informou que não tinha 

ração sem uréia, mas que tinha uma ração com amiréia, e que poderia ser 

utilizado com água, desde que, se consumido pelos animais no prazo de 

24 horas. Ocorre que logo após a ingestão da ração, aproximadamente 15 

minutos, as vacas vieram a óbito. Diante disso, ingressa com a presente 

demanda visando além da declaração de inexistência dos débitos, 

indenização por danos morais e materiais. A requerida por seu turno 

informou que houve a venda da ração em questão, entretanto foi a opção 

escolhida pelo autor entre as oferecidas por ter menor custo. Alega ter 

indicado a maneira de uso corretamente, conforme o rótulo impresso em 

cada saco. Aduz que houve alerta ao então cliente que, administrada com 

determinado nível de água poderia ser prejudicial aos animais. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Destarte, 

apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – consistente 

informação ao cliente – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise da 

documentação e corroborado pelas oitivas em audiência de instrução e 

julgamento, é possível auferir que a contaminação se deu em razão dá 

administração incorreta e diferente do modo de uso indicado no rótulo da 

embalagem e não por qualquer vício ou defeito no produto. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. Da mesma forma, não 

merecem procedência os pedidos de indenização por danos matérias, uma 

vez que não prova hábil a sustentar o alegado, em que pesa a inversão da 

prova trazida aos autos. Do mais, há nos autos fotografias que confirmam 

a existência do rótulo nos sacos, indicando o modo de usar de tais 

rações. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 27 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-63.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ALVES BONIFACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

HYUNDAI CAOA - CUIABA (REQUERIDO)

PGE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000416-63.2019.8.11.0046. REQUERENTE: MARIA HELENA ALVES 

BONIFACIO REQUERIDO: PGE, HYUNDAI CAOA - CUIABA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS POR INCLUSÃO E MANUTENÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada pela parte Promovente em face dos 

Promovidos, todos devidamente qualificados nos autos, requerendo a 
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tutela jurisdicional para condenar os mesmos ao pagamento de dano moral 

a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Aduziu a parte Promovente 

ter adquirido um veículo em janeiro de 2018 junto a primeira promovida 

HYUNDAI CAOA - CUIABA (conforme nota fiscal anexa). Aduz ter 

acordado com a concessionária que o documento seria pago pela mesma. 

Ocorre que no ano seguinte a requerente foi surpreendida com uma 

notificação de protesto no valor de R$ 1.276,29, (mil duzentos e setenta e 

seis reais e vinte e nove oriunda do não pagamento do IPVA do seu 

veículo referente ao exercício de 2018. Realizada audiência de tentativa 

de conciliação, esta restou infrutífera diante da ausência de acordo. 

Contestação e impugnação foram apresentadas tempestivamente. 

Deferida medida antecipatória para a exclusão do nome da parte junto aos 

órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente as restrições 

realizadas pela Fazenda Pública Estadual no que se refere ao débito 

discutido nos presentes autos. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. 

Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos direitos tutelados pelo 

Código e Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte 

Promovente com relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Em análise do mérito da demanda, 

verifico que a pretensão da parte Promovente merece acolhimento. Eis os 

motivos. Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou 

serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, no caso, de relação de 

consumo stricto sensu. Restou caracterizado o defeito do serviço e o 

dano decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como ocorre no presente caso. 

Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra 

ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, 

busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações 

de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida 

de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada 

justiça social. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 

do Código de Processo Civil, compete ao Réu alegar na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. No caso, a concessionária, nada provou em relação aos 

fatos alegados na inicial, sustentando sua defesa no pagamento do débito 

quando solicitado pela parte autora. Que de tudo, a parte sofrerá apenas 

meros dissabores que não são aptos a condenação por danos morais. 

Deste modo, a parte promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei, 

vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para afastar a 

responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela 

parte Promovente. Ademais, as alegações da exordial acompanhadas dos 

documentos trazidos pelo Promovente, são provas robustas, a ponto de 

se impor condenação à parte Promovida. Portanto, inadmissível a conduta 

da parte Promovida em deixar de quitar débito sob sua responsabilidade, 

não sendo admissível a tese levantada na defesa. Ocorre que houve por 

grande lapso temporal a inclusão do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, fato que se deu, repito, em razão da omissão da 

promovida HYUNDAI CAOA – CUIABA. Nesse passo, a Reclamada deve 

assumir o risco de sua própria conduta omissiva de cautela, não sendo 

concebível atribuir a falha no serviço ao consumidor. É indiscutível que a 

inscrição do nome da parte Promovente nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, causam abalo moral, humilhações, inconveniências e dissabores. 

E, considerando que o dano moral diz respeito à violação dos direitos 

referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo 

que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, 

porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como 

parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. DANO MORAL - Negativação indevida - 

Desnecessidade da prova do dano que se presume - Recurso não 

provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC nº 989090012186 - 

Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 04/02/2009). Súmula 22 da 

Turma Recursal de Mato Grosso, assim redigida: “A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação 

preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). Diante das situações expostas, 

constato que os fatos e provas coligidas são determinantes para a 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização pelos prejuízos 

morais sofridos pelo Reclamante, posto que, violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal: “São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação.” Por outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, que restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do 

dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido se pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo 

de analisar o pedido realizado quanto ao dano material eis que não 

comprovado nos autos, isso pois, sabe-se incompatível com o rito dos 

juizados sentença ilíquida. Deixo de condenar a secunda promovida eis 

que não configurada conduta ilícita pela mesma. DISPOSITIVO POSTO ISTO 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 

487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do mérito, 

para: a) REJEITAR as preliminares argüidas; b) TORNAR DEFINITIVA a 

tutela anteriormente concedida. c) CONDENAR a secunda Promovida 
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HYUNDAI CAOA - CUIABA a pagar à parte Promovente o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC, com acréscimo de juros legais, de 

1% ao mês a partir da publicação desta decisão. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado em julgado, 

ARQUIVE-SE. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 28 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-17.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR AGOSTINHO SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE LEITE SPOT COMODORO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000087-17.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:AMIR 

AGOSTINHO SIGNOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: COMERCIO DE LEITE SPOT 

COMODORO LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

10/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63705 Nr: 1854-54.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RINAILDA DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal instaurado para apuração dos crimes previstos 

nos artigos 330 e 331, do Código Penal em face de Maria Rinailda da Silva 

Almeida.

O crime previsto no artigo 330, do Código Penal, possui como lapso 

prescricional de 03(três) anos, conforme redação do artigo 109, inciso VI, 

do Código Penal, e o crime previsto no artigo 331, do Código Penal, possui 

como lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme redação dada 

pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal.

 Analisando os autos, observo que desde a data do fato já se passou 

período superior ao prazo previsto em lei, ocorrendo, portanto, a 

prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Instado a se manifestar, à ref. 87, o Parquet alegou a ocorrência de 

prescrição da pretensão punitiva do Estado e requereu o arquivamento da 

peça policial.

 Assim, com fundamento no artigo 107, IV, c/c artigo 109, inciso VI e V, 

ambos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIA 

RINAILDA DA SILVA ALMEIDA, qualificado nos presentes autos e, em 

consequência, determino o arquivamento dos autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96650 Nr: 5092-76.2016.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ JESUINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILIO CESAR POLITANO - 

OAB:78560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho prolatado nos autos na ref: 59, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar o requerente JOSÉ JESUINO DE 

SOUZA, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 dias, 

manifestar-se se tem interesse na restituição, sob pena de perdimento do 

bem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66884 Nr: 577-66.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIMAEL MUNIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 Tendo em vista a expedição da certidão de honorários expedida, intimo Dr 

Rafael Evangelista da Silva para retirá-la na secretaria deste juizado.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002163-59.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA BUCCIERI (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA CUNHA VELTER RONDON OAB - MT4984-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELPIDIO L DE OLIVEIRA FILHO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a 

missiva precatória. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda 

via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, 

ao Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT. Após, devolva-se com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003232-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCARLAO TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Diante da não localização do bem objeto da presente missiva, 

intime-se a parte exequente para informar o paradeiro do bem, no prazo 

de 30 dias, sob pena de devolução da missiva. Decorrido o prazo sem o 

cumprimento, devolva-se ao Juízo deprecante, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000169-59.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (REU)
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MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000169-59.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Examinando a 

petição inicial denoto que incluída pessoa ilegítima no polo passivo da 

demanda, qual seja, a Prefeitura Municipal de Jaciara/MT. Isto porque a 

entidade responsável pela previdência privada possui personalidade 

jurídica autônoma, não havendo o que se falar em legitimidade do 

patrocinador, entendimento consolidado em resolução de demandas 

repetitivas pelo egrégio STJ (tema 936), in verbis: RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. 

CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. 

DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL 

PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO 

FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO. 

ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. 

PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. 

CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE 

PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, 

ASSISTIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS. 1. As teses a serem firmadas, 

para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as 

seguintes: I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios 

que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência 

complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a 

concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de 

poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se 

incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual 

ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp 1370191/RJ, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/06/2018, DJe 01/08/2018) (grifei). Anoto que o entendimento possui 

caráter vinculante por força do artigo 927, inciso III, do CPC, de sorte que o 

magistrado deve observá-lo para prolação de decisões. Portanto, 

intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

retificando o polo passivo da demanda com a exclusão da Prefeitura 

Municipal de Jaciara/MT, sob pena de indeferimento. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001083-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000164-37.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CUCULIN MAZER OAB - SP210846 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000164-37.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Observo que 

a presente missiva precatória veio desacompanhada da guia e 

comprovante do pagamento das custas, assim primeiro intime-se a parte 

interessada para acostar os documentos em 15 (quinze) dias, sob pena 

de devolução. Caso acostado o documento, desde já recebo a missiva 

precatória com fundamento no artigo 260 do CPC. Cumpra-se conforme 

deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e 

contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC. Após, 

devolva-se com nossas homenagens. Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000174-81.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO ROBERTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000174-81.2020.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Compulsando a inicial e os documentos que a instruem denoto que a 

autora acostou comprovante de endereço em nome de pessoa estranha à 

relação processual. Consigno que o documento é imprescindível 

considerando as regras de competência pelo deve estar em nome do 

próprio requerente. Desta forma, intime-a para completar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias juntando aos autos cópia de comprovante de 

endereço atual em seu nome ou comprovando a relação jurídica com a 

pessoa indicada no comprovante de endereço acostado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jaciara - MT, 28 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002325-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEVANIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002692-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

FRANCISCO LOPES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO BERTOLINO ZUCCA DONAIRE OAB - SP357491 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 277109 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 16/12/2019 às 16hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002692-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

FRANCISCO LOPES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO BERTOLINO ZUCCA DONAIRE OAB - SP357491 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88376 Nr: 591-56.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por ITAÚ SEGUROS 

S/A, em desfavor de MOISES DA SILVA, qualificados nos autos.

Compulsando os autos, observa-se que a liminar foi deferida em decisão 

de ref. 04, contudo, o mandado não foi cumprido, tendo em vista que o 

bem não foi encontrado, conforme se extrai das certidões de ref. 18 e 

110.

Em petição de ref. 145, o requerente pleiteou a conversão da ação de 

busca e apreensão em ação de execução.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

 Quanto à possibilidade de converter a presente em ação de execução, 

nota-se que até o momento não foi procedida a apreensão do bem, 

portanto, tenho que o pedido merece acolhimento.

 Por outro lado, consigno que, com o deferimento da conversão da ação 

para execução, a liminar concedida mostra-se desnecessária, pelo que, 

revogo a liminar concedida.

Ante o exposto, CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, nos termos do art. 329, I, do CPC.

PROCEDA O SR. GESTOR A MUDANÇA PROCESSUAL NO SISTEMA.

Cite-se a executada, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida de custas e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor 

da causa, nos termos dos artigos 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do 

CPC.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a primeira com o propósito de promover 

a citação da parte executada e a segunda com o objetivo de promover a 

penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal de três (03) dias.

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado o Oficial de Justiça deverá observar às 

prerrogativas do artigo 212, §2º do NCPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81806 Nr: 3079-18.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ALBINO GOETZ - ME, HELIO ALBINO 

GOETZ, HEDERSON DA SILVA GOETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS N. 3079-18.2016.811.0010 - CÓDIGO N. 81806

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ: 00.000.000/0001-91)

ADVOGADOS(S): SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/MT 14.258-A); 

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB/MT 19.081-A)

 EXECUTADO(S): HÉLIO ALBINO GOETZ - ME (CNPJ: 26.559.302/0001-98); 

HÉLIO ALBINO GOETZ (CPF: 273.975.210-53); HEDERSON DA SILVA 

GOETZ (CPF: 001.636.851-77)

 ADVOGADOS:

 VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 410.277,13 (quatrocentos e dez mil 

duzentos e setenta e sete reais e treze centavos) – última atualização 

disponível nos autos (fls. 93/95) – 06/2018.

AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS: R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos 

mil reais) – Auto de avaliação fls. 120/122.

A Dra. LAURA DORILÊO CÂNDIDO, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível 

da Comarca de Jaciara/MT, com fulcro no artigo 879 e seguintes do CPC, 

faz a todos saber que, por meio do Leiloeiro Oficial Sr. CARLOS HENRIQUE 

BARBOSA, inscrito na JUCEMAT sob o nº 032, levará a praça para venda 

e arrematação o bem abaixo descrito, na modalidade online (leilão 

eletrônico – Art. 882 do CPC) por meio do website: 

www.chbarbosaleiloes.com.br. Pelo presente edital e na pessoa(s) de 

seus(s) advogado(s), ficam intimadas as partes das designações supra, 

nos termos do artigo 889, I, do CPC.

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 26/03/2020, a partir das 13h00min (horário de Mato 

Grosso), por preço não inferior ao da avaliação – R$ 2.500.000,00 (dois 

milhões e quinhentos mil reais) – Auto de avaliação fls. 120/122.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 31/03/2020, a partir das 13h00min (horário de Mato 

Grosso), para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 60% (sessenta por cento) da 

última avaliação atualizada (art. 891, parágrafo único, do CPC) – R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) - fls. 129/130.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO: Será realizado através da 

modalidade SOMENTE ELETRÔNICO (Art. 882 do CPC), por meio do 

website: www.chbarbosaleiloes.com.br.

BEM(NS):

 Matrícula R/2.133 – Um lote de terreno sob o nº 08 da quadra 135 do 

loteamento desta cidade e comarca de Jaciara/MT, medindo 20 metros de 

frente para a BR-364, igual medida nos fundos confrontando com o lote 

05; 30 metros de um lado confrontando com o lote nº 07; e finalmente 20 

metros confrontando com o lote nº 09. Matrícula R/2.133 do 1º Serviço de 

Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Jaciara/MT. Imóvel 
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registrado em nome do executado: HÉLIO ALBINO GOETZ.

Ônus: Penhora oriunda do processo nº 3079-18.2016.811.0010, Código nº 

81806 – 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT (objeto do leilão descrito 

neste edital);

Matrícula R/4.050 – Lote nº 18 da quadra 04 do quadro urbano desta 

cidade do loteamento Jardim Aurora, com área de 360m², dentro dos 

seguintes limites e confrontações: frente para a Rua Poguba na extensão 

de 12 metros; de um lado com o lote nº 17 na extensão de 30 metros; de 

outro lado com o lote nº 19 na extensão de 30 metros; e finalmente pelos 

fundos com o lote nº 02 na extensão de 12 metros. Matrícula R/4.050 do 

1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Jaciara/MT. 

Imóvel registrado em nome do executado: HÉLIO ALBINO GOETZ.

Ônus: Penhora oriunda do processo nº 3079-18.2016.811.0010, Código nº 

81806 – 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT (objeto do leilão descrito 

neste edital);

Matrícula R/7.176 – Um lote de terreno urbano sob o nº 09, da quadra nº 

135, da planta do loteamento da cidade de Jaciara/MT; medindo de frente 

17 metros em confrontação com a BR 364; nos fundos, 15 metros 

confrontando com o lote nº 12; de um lado confrontando com os lotes 04, 

05 e 08, mede 40 metros; e finalmente de outro lado confrontando com o 

lote nº 10, mede 37 metros; perfazendo assim uma medida de 616 m². 

Matrícula R/7.176 do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e 

Documentos de Jaciara/MT. Imóvel registrado em nome do executado: 

HÉLIO ALBINO GOETZ.

Ônus: Penhora oriunda do processo nº 3079-18.2016.811.0010, Código nº 

81806 – 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT (objeto do leilão descrito 

neste edital);

Matrícula R/11.021 – Parte do lote nº 3-A, da Quadra nº 135, da planta do 

loteamento desta cidade e comarca de Jaciara/MT, com 250m², anexado 

ao lote nº 04, dentro dos limites e confrontações: medindo 10 metros de 

frente para a parte do lote nº 3-A; 25 metros de um lado para o lote nº 03; 

20 metros do outro lado para a outra parte do lote nº 04; 10 metros de 

fundos para o lote nº 13, perfazendo a área total de 250m². Matrícula 

R/11.021 do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de 

Jaciara/MT. Imóvel registrado em nome do executado: HÉLIO ALBINO 

GOETZ.

Ônus: Penhora oriunda do processo nº 3079-18.2016.811.0010, Código nº 

81806 – 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT (objeto do leilão descrito 

neste edital);

Conforme laudo de avaliação (fls. 120/122), os imóveis acima relacionados 

possuem as seguintes benfeitorias: uma casa residencial feita em 

alvenaria, com aproximadamente 153,89 m², contendo 01 cozinha com 

23,05m², 01 sala com 17,94m², 01 closet com 12,48m², 01 quarto com 

15,60m², 01 suíte com 15,53m², 01 banheiro com 07,42m², 01 varanda com 

16,15m² e 01 área de serviço com 45,72m², toda feita na laje. Possui, 

ainda, 01 barracão de oficina (GAÚCHA AUTOMOTORES), contendo 01 

banheiro com 8,70m², 01 quarto com 14,58m², 01 escritório com 16,60m², 

01 depósito com 16,48 m², 01 depósito com 16,05m², 01 sala de solda com 

19,80m², 01 sala de montagem de peças com 15,34m², 01 lavador com 

81,21m², com cobertura feita em zinco e estrutura pré-moldada.

VALOR PARA ARREMATAÇÃO EM 1ª PRAÇA: (A PARTIR DO) VALOR DA 

AVALIAÇÃO: R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) – Auto 

de avaliação fls. 120/122.

VALOR PARA ARREMATAÇÃO EM 2ª PRAÇA: (A PARTIR DE) 60% DO 

VALOR DA AVALIAÇÃO, PERFAZENDO A QUANTIA DE R$ 1.500.000,00 

(um milhão e quinhentos mil reais) - fls. 129/130.

AVERBAÇÕES EXISTENTES NA MATRÍCULA (ÔNUS SOBRE O IMÓVEL):

Nas matrículas R/2.133; R/4.050; R/7.176 e R/11.021 constam somente a 

penhora oriunda do processo nº 3079-18.2016.811.0010, Código nº 81806 

– 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT (objeto do leilão descrito neste 

edital).

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR 364, 3517 - KM 139 - Vila Planalto, Jaciara, 

MT – CEP: 78820-000. Funcionando atualmente a empresa “GAÚCHA 

AUTOMOTORES”.

 DA MODALIDADE E CONDIÇÕES: O leilão será realizado de forma online 

(leilão eletrônico – Art. 882 do CPC), por meio do website 

www.chbarbosaleiloes.com.br. Para oferta de lances online, os 

interessados deverão cadastrar-se previamente com antecedência de 24 

(vinte e quatro) horas da data do leilão, no website descrito 

(www.chbarbosaleiloes.com.br), fornecendo os dados e informações 

solicitadas, e uma vez aprovado o cadastro, receber senha pessoal e 

intransferível para acessar o sistema e oferecer lances. Eventuais 

procuradores que pretendam ofertar lancem em nome de outrem, deverão 

apresentar procuração pública com finalidade específica. O arrematante 

adquire o bem no estado de conservação em que se encontra e declara 

que tem pleno conhecimento de seu estado, nada tendo a reclamar quanto 

a eventual vício, ainda que oculto, ou defeito decorrente de uso, a 

qualquer título e a qualquer tempo, assumindo a responsabilidade pela 

eventual regularização que se fizer necessária. Todas as providências e 

despesas necessárias à retirada, transporte e efetiva imissão na posse 

caso necessária correrão por conta do arrematante.

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 

encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas 

condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 

eletrônicas.

O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o 

bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o 

artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e exceto os 

débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais 

ficam sub-rogados no preço da arrematação.

O interessado em adquirir o bem penhorado poderá apresentar até o início 

do leilão, proposta por valor não inferior ao da avaliação.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 

INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do 

mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no 

funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou 

quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os 

riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 

qualquer reclamação posterior.

DO PAGAMENTO DO LANCE: O pagamento do lance vencedor será à 

vista, por meio de depósito judicial vinculado ao processo (autos 

3079-18.2016.811.0010 - Código 81806), no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas a contar do encerramento do leilão. Com base no artigo 895 

do CPC, é facultado ao arrematante o parcelamento da seguinte forma: a) 

pagamento da primeira parcela no ato da arrematação, mediante depósito 

de 25% do valor; b) o saldo remanescente (75%) em até trinta (30) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária pela Taxa SELIC, 

garantido por hipoteca do próprio bem. O pagamento à vista sempre 

prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Fica ciente o 

arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do CPC, no caso 

de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, este ficará 

hipotecado como forma de garantia da execução, até o pagamento da 

última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva 

expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

DA CARTA DE ARREMATAÇÃO: A ordem de entrega do bem móvel ou a 

carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de 

imissão na posse, somente serão expedidos depois de efetuado o 

depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado 

o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da 

execução. (CPC, art. 901, §1º).

DA COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO: O arrematante pagará ao leiloeiro 

comissão de 3% (três por cento) sobre o valor da arrematação. Em caso 

de adjudicação, remição e acordo, 2% sobre a avaliação, a ser pago por 

quem adjudicar o bem, remir ou pelos acordantes de forma rateada, acaso 

não disposto diversamente no acordo. Não será devida a comissão ao 

leiloeiro público na hipótese da desistência de que trata o art. 775 do 

Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de resultado 

negativo da hasta pública. (CNGC, art. 1.100, §1º).

 VENDA DIRETA: Restando negativo o leilão, poderá ser efetuada a venda 

direta do bem, observando-se as regras já fixadas no presente edital, 

inclusive os preços mínimos, bem ainda: a) O prazo de 90 (noventa) dias 

para o leiloeiro promova a venda direta do bem; b) O pagamento do imóvel 

poderá ser realizado de forma parcelada, desde que respeitadas as 

regras anteriormente fixadas para tanto; e c) O pagamento das parcelas 

deverá ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada ao 

processo originário.

 Outras informações podem ser obtidas no website: 

www.chbarbosaleiloes.com.br, solicitadas por e-mail encaminhado para 

contato@chbarbosaleiloes.com.br, pelos telefones (65) 3027-1457 ou (65) 
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99912-6540 (inclusive por meio do aplicativo WhatsApp) ou pessoalmente 

no escritório do leiloeiro, situado na Avenida Miguel Sutil, nº 9803, bairro 

Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 78.043-305.

OBSERVAÇÃO: Os casos omissos deste edital serão apreciados e 

decididos pelo Juízo competente pela expropriação, não se constituindo 

em impedimento para realização do certame, causa de desfazimento da 

arrematação ou implicando, de plano, na anulação do presente Edital. Nos 

termos do artigo 889, I, do CPC, havendo advogado(s) constituído(s) 

pelo(s) executados, a intimação será efetuada na pessoa de seu(s) 

causídico(s). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será publicado na forma da Lei.

 Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2020.

Victor Coimbra de Souza

Gestor Judicial

Carlos Henrique Barbosa

Leiloeiro Oficial – JUCEMAT 032

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88533 Nr: 666-95.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA, 

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de ref. 93 e concedo a dilação de prazo por 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50104 Nr: 1905-13.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de fls. 146/147, determino que o exequente 

traga aos autos, no prazo de 15 dias, matrícula atualizada do imóvel 

nº.10.304 do CRI local.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45271 Nr: 129-12.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, AUTO 

MAYRA LTDA, SAGA PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz da Silva Pereira - 

OAB:36.921 - GO, Celso de Faria Monteiro - OAB:17298-A/MT, Edson 

Ritter - OAB:15.465 - MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, 

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA - OAB:36080, Ruy Augusto Rocha - 

OAB:21.476 - MT, Selma Fernandes da Cunha - OAB:15.600 - MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos, com Pedido de Tutela 

Antecipada, movido por LEONARDO ZANETTI em face de FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA, AUTO MAYRA LTDA E SAGA PANTANAL 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, ambas devidamente qualificadas no 

processo em destaque.

A sentença proferida à fl.624/628 condenou a parte requerida a entregar 

novo automóvel ou valor equivalente e ao pagamento de danos materiais e 

morais.

Interposto Recurso de Apelação, o Egrégio TJMT negou provimento aos 

apelos interpostos à fl. 763/770.

 Após o retorno dos autos à origem, a requerida Ford Motor Company 

Brasil Ltda informou o pagamento espontâneo do valor do débito às fls. 

800/801, requerendo assim a extinção do processo.

Com vista dos autos, a parte autora requereu o levantamento dos valores 

depositados nos autos, bem como a intimação das requeridas para que 

providenciassem a transferência do veículo do seu nome e o pagamento 

dos débitos relativos ao IPVA desde o ano de 2011.

Assim, ante o pagamento do débito, expeça-se alvará de levantamento 

dos valores depositados em favor da exequente, conforme dados 

bancários indicados à fl. 803.

Em relação ao pedido para que as requeridas providenciem a 

transferência do veículo, bem como arquem com o pagamento dos IPVA 

gerados desde 2011, vejo que tais pleitos não foram objetos do presente 

litigio, extrapolando os limites da condenação imposta à parte, motivo pelo 

qual indefiro, cabendo à autora lançar mão dos meios legais.

 Liberados os valores, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51183 Nr: 3079-57.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSS, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Visto e examinados.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Lorraine Silva 

Souza, representada por sua genitora, Sra. Luzia França da Silva em face 

de Justino Nino de Souza, ambos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Tentada a intimação da exequente, esta restou infrutífera ante a 

informação de que se mudou para a cidade de Campo Novo do Parecis/MT 

(fl. 73-verso).

Em seguida, foi determinada a intimação da genitora da exequente para 

que informasse seu endereço, todavia não houve qualquer informação (fl. 

79).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

As partes tem o dever de manter atualizado seu endereço residencial nos 

autos, conforme inteligência do artigo 77 do CPC, caso descumprido este 

dever presumem-se válidas as intimações por força da disposição do 

artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Portanto, considerando que a exequente não fora localizada no endereço 

informado nos autos, impõem-se a presunção de validade da intimação.

 Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 
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exame, vez que desde maio de 2019 vem sendo tentada, sem sucesso, a 

intimação da exequente para dar andamento ao feito. Assim, verificada a 

inércia por abandono por parte da autora, a extinção é à medida que se 

impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99526 Nr: 5854-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IRANI MARIO LOTTICI, DENISE TEREZINHA 

FLESSAK LOTTICI, IRANI MARIO LOTTICI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, RENATO ESTEVÃO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição do 

executado retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92933 Nr: 2784-44.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se os coproprietários do imóvel acerca da penhora, bem como 

para que possam exercer o direito de preferência, em caso de alienação 

do bem, nos termos do artigo 843, do CPC, atentando-se para os 

endereços informados à ref. 85.

Lado outro, em atenção ao princípio da cooperação, defiro o pedido de ref. 

85 e determino a intimação do executado, via oficial de justiça para que, no 

prazo de 15 dias, informe o endereço dos coproprietários Francisco 

Orlando da Silva, Maria José da Silva Freitas e Maria Aparecida da Silva.

Na mesma forma anteriormente determinada, o executado e sua cônjuge 

deverão ser intimados para apresentarem eventual impugnação ao auto de 

penhora e avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 

841 e 842 do CPC, conforme já determinado à ref. 81.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3571 Nr: 3-02.1987.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDM, MLS, VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ROSA SUCH - 

OAB:24740/O, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:OAB/MS-11612, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, Sueli Silveira Rosa - OAB:6.547 

- MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando que a tentativa de conciliação retro restou 

prejudicada, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar nos autos, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83141 Nr: 3770-32.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIDELLI LOPES E RODRIGUES LTDA ME, 

PEDRO ALEXANDRE MARCIDELLI LOPES, PATRICIA FERREIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 Vistos etc.

Acerca da alegada impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula 18.857, 

do Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT, por supostamente 

tratar-se de bem de família (ref. 140), manifeste-se o exequente em 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102627 Nr: 7438-74.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GOMES - ME, JOSÉ CARLOS 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, verifico que o executado José Carlos Gomes foi devidamente 

citado à ref. 19, pois é válida a citação do réu quando o Oficial de Justiça 

certifica que ele se recusou a apor a nota de ciência no mandado, em 

razão da presunção de veracidade e autenticidade dos seus atos.

 Lado outro, em relação ao executado Sebastião Gomes, foi certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça à ref. 50 que se trata de pessoa já falecida.

Assim, suspendo o presente feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com 

fulcro no artigo 313, §2º, I, do Código de Processo Civil, devendo ser 

intimada a parte exequente, por meio do seu patrono, para que junte a 

certidão de óbito do executado, e regularize a representação do polo 

passivo, a fim de que seja promovida a citação do respectivo espólio, de 

quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros:

 Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

I – falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

6 (seis) meses;

Transcorrido o prazo supracitado, voltem os autos conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93022 Nr: 2812-12.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO VEANHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS REIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:7881, SAULO VINICIUS DE MORAES - OAB:19046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para a providência do pedido de penhora via BACENJUD, determino a 

intimação da parte exequente para, em 15 (quinze) dias, trazer planilha 

atualizada do débito exequendo.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107223 Nr: 9758-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NEVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar acerca da implantação do 

benefício, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64581 Nr: 1015-69.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS 

CAMPAGNOLO, RONALDO DE SANTANA FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O, EMERSON SPIGOSSO - OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62982 Nr: 494-27.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSDS, VMDS, JSN, VAS, CHSDS, EDVMSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT3558-A, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569, JASSIO APARECIDO MARTINS CARVALHO - OAB:14520, 

JOSEANE MALHEIROS ALVIM PARMIGIANI - OAB:18564, SILVANA 

PACHECO LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Equivocada a certidão de ref. 152, haja vista que o herdeiro Carlos 

Henrique Santini da Silva constituiu novos patronos, conforme se observa 

à ref. 151.

Assim, determino o cadastramento dos advogados subscritores do 

petitório encartado à ref. 151.

Por fim, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para designação 

audiência conciliatória, conforme já determinado à ref. 119.

 Com a designação da audiência, intimem-se as partes.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94372 Nr: 3475-58.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHOMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MILHOMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MILHO E DERIVADOS LTDA-EPP, CNPJ: 07637765000186. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/05/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MILHOMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E DERIVADOS LTDA-EPP, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Número da CDA: 

001000/17-B, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

001000/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/04/2017

 - Valor Total: R$ 27.303,77 - Valor Atualizado: R$ 27.303,77 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Os autos vieram conclusos diante do 

pedido da Fazenda Pública Estadual pela citação por edital.Primeiro denoto 

que cabível a citação por edital da executada, considerando que 

inexitosas as tentativas de citação, tanto por oficial de justiça como por 

correio, conforme dispõe o artigo 8º da LEF, neste sentido:Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:I - a 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

Pública não a requerer por outra forma;II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de recepção não retornar 

no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a 

citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - o edital de citação 

será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, 

gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos 
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co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, 

com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar 

a citação, interrompe a prescrição.Desta forma, defiro a citação por edital 

com prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a Defensoria Pública como 

curadora especial dos executados, conforme preceitua o artigo 72, inciso 

II, do CPC, devendo esta ser intimada após a prática de atos 

expropriatórios.Decorrido(s) o(s) prazo(s), vista à Fazenda Pública para 

requerer o que de direito.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 28 de novembro de 2019.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 27 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75129 Nr: 508-74.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intercement Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MULINARI - OAB:47342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILLO FERNANDES DE 

FARIA - OAB:358251

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86698 Nr: 5487-79.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIVA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA S/C 

LTDA, CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA, SIRLEY BENITES, 

TOCHIAKI KOYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADDELI - 

OAB:56918 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 Vistos etc.

Atenta ao pedido de ref. 117, antes de analisar o pedido, traga o 

exequente busca via DETRAN-NET ou PROCOB, no prazo de 15 dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108126 Nr: 280-31.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI MAIER DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL 

RODOVIARIOS LTDA, GENERALI BRASIL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NEDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando V. Mesquita Char - 

OAB:16.243 - MT - A, ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO - 

OAB:210.065 SP, FLÁVIO LUIZ YARSHELL - OAB:OAB/SP 88.098, 

LEONARDO CAVALARI OLINO - OAB:19345/O

 Vistos.

A requerida GENERALI BRASIL SEGUROS S/A foi intimada a apresentar 03 

orçamentos detalhados, feitos por outros peritos/empresas de 

reconhecimento nacional no tipo de procedimento a ser realizado no 

presente feito, para que reste provado se há ou não excesso no valor 

cobrado pelo perito já nomeado, sob pena de homologação do valor 

proposto (ref. 111).

Todavia, além de ter se manifestado extemporaneamente (ref. 117), não 

cumpriu o que foi determinado.

Assim, homologo a proposta de honorários periciais, formulada na ref. 

102.

Assim, intime-se requerida GENERALI BRASIL SEGUROS S/A para que, no 

prazo de 05 dias, deposite os honorários periciais, sob pena de perda da 

prova.

Aportando aos autos o comprovante de pagamento dos honorários 

periciais, intime-se o perito a fim de que agende data, hora e local para 

realização da perícia, devendo comunicar a este Juízo com antecedência 

de 30 (trinta) dias, para que haja tempo hábil para que sejam efetuadas as 

intimações necessárias.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo.

Aportando aos autos o laudo pericial, manifestem-se as partes.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73106 Nr: 12857-46.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA FERNANDES CÉZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PLACIDE FERNANDES CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com base no artigo 98, §6º, do CPC, que prevê a possibilidade do Juiz, 

conforme o caso, conceder o parcelamento das despesas processuais 

que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento, DEFIRO o 

pedido de ref. 135, e concedo à parte o recolhimento das custas e taxas 

judiciais de ingresso em 06 (seis) parcelas mensais, devendo a primeira 

ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias e as demais dentro dos 30 

(trinta) dias subsequentes ao vencimento de cada parcela.

Lado outro, atenta ao petitório de ref. 129, junte a inventariante, em 30 

(trinta) dias, o comprovante de pagamento do ITCD, recolhido dos bens a 

serem partilhados, ou apresentar declaração de isenção, se a tiver.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91983 Nr: 2368-76.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 77771 Nr: 1410-27.2016.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIARA PRODUCOES LTDA ME, FLAVIA 

ESTEVO GOMES, MARCELO IVAN KLEIN JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de ref. 103, tendo em vista que a carta de citação de ref. 

98 foi devolvida com a informação de que o endereço é insuficiente.

Assim, expeça-se missiva precatória à Cuiabá, com a finalidade de citação 

dos requeridos, nos termos do despacho inicial, podendo eles ser à Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, nº 204, Residencial Privê, Bloco I, 

Apartamento 204 Cuiabá MT, conforme já determinado à ref. 49.

Restando infrutífera a diligência, defiro desde já, a citação do executado 

Marcelo por edital, com prazo de 20 dias, eis que esgotadas as tentativas 

de citação pessoal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84823 Nr: 4608-72.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M.V. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, 

HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WINANDY MONNERAT - 

OAB:351401, Thais Mirely Satos Pedroso - OAB:20.873 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 Vistos etc.

Defiro o petitório de ref. 106.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para, em 10 

(dez) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26425 Nr: 3037-47.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. ROCHA DOS SANTOS-ME, ANTONIO ROCHA 

SANTOS, ELZI ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Geraldino - 

OAB:9056, Ulisses Garcia Neto - OAB:11512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSDETE PEDRO DE 

OLIVEIRA - OAB:2530/MT

 Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por A. ROCHA DOS 

SANTOS-ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificados nos autos.

Expedida RPV, o executado informou o depósito à ref. 71.

Em seguida o exequente requereu a liberação dos valores (ref. 75).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, julgo extinto o presente cumprimento de sentença, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Liberem-se em favor do exequente os valores informados à ref. 71, 

observando-se os dados bancários de ref. 75.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000113-26.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA ARANDO DE ARAUJO (EXECUTADO)

MURILO ARAUJO DE SOUZA 05669387155 (EXECUTADO)

MURILO ARAUJO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no art. 320 do 

mesmo diploma legal. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto 

no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo 

codex, recebo a petição inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida de custas e 

honorário advocatício, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 829, §§ 1º e 2º, 

e 827, § 1º, ambos do CPC. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, 

AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a 

primeira com o propósito de promover a citação do executado e a segunda 

com o objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito 

não seja quitado no prazo legal de três (03) dias. Não efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá 

proceder imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar os executados 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, § 1º, CPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. No caso de integral 

pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do art. 212, § 2º, do CPC. Desde 

já, determino que o exequente indique depositário fiel. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000153-08.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL LIMA COSTA (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo códex, recebo a petição inicial. Por outro lado, considerando 

que a causa versa sobre direitos que admitem transação, remetam-se os 

presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser designada. 

Consigne-se no mandado que o não comparecimento injustificado do autor 

ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa nos termos do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo desinteresse pelos réus na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334). Citem-se as partes rés pelo correio, 

com AR/MP (artigos 246, inciso I e 247, caput, ambos do CPC), para 

contestarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do 

CPC, sob pena, de não o fazendo, serem consideradas revéis (artigo 344 

do CPC). Voltando o AR negativo, citem-se por oficial de justiça. 

Apresentada a resposta, a parte autora deverá ser intimada para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os artigos 350 e 351 do 

CPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 28 de janeiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000177-36.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ATANASIO BRASILEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000177-36.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de ação previdenciária de restabelecimento de aposentadoria por 

invalidez ou implantação de auxílio-doença proposta por Edilson Atanasio 

Brasileiro em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A autor conta que possui 

traumatismo de membro inferior, fratura de perna, transtornos articulares 

(CID T13, S82, M24, T93.2) e recebeu o benefício de auxilio doença em 

razão de sentença proferida na Justiça Federal em 05/10/2015; afirma que 

não possui condições de retornar ao trabalho, porém o INSS cessou o 

benefício indevidamente. Pretende a concessão de tutela de urgência para 

restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez nº 

614.924.050-2, cessado em 16/05/2018. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. I – Do pedido de concessão de tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada. Sobre a concessão da tutela de 

urgência de natureza antecipada (art. 300, caput e §3º do CPC), desfilam 

os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito 

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 

Conforme o CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista 

Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: 

“A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e 

garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, 

para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do 

tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. 

Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo 

seja repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com 

ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300 do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Aplicando-se o exposto ao caso concreto, não 

vislumbro a presença de fumus boni iuris no presente momento. Isto 

porque foram acostados dois atestados médicos datados de 14/01/2014 e 

27/02/2013 (id. 28501546 e 28501548), ambos assinados pelo médico 

José Ricardo Pereira, CRM – 942, de sorte que os documento médicos são 

insuficientes para demonstrar a situação atual da paciente e assim não 

trazem elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado. 

Portanto, ausente o primeiro requisito legal e sabendo que são 

cumulativos, indefiro a concessão da tutela de urgência pedida. II – Da 

decisão inicial de conteúdo positivo. Firmada a competência deste Juízo, 

forte na competência excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição 

Federal. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto 

no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Por outro lado, oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, determino a realização de perícia. Assim, em razão da suposta 

patologia que está acometido a parte requerente, nomeio a Dra. Soraya 

Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: 

Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante este 

juízo, no dia 12 de março de 2020, às 09h25min. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação 

deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais 

quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 
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portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

614.924.050-2, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001466-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZANIRA FLORENCIA DE OLIVEIRA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001466-72.2018.8.11.0010. Vistos etc.. 

Defiro o pedido de habilitação do sucessor da requerida, que é 

inventariante do espólio, Sr. Francisco Martins de Oliveira no polo ativo da 

demanda, devendo ser retificada a capa dos autos. Em termos de 

prosseguimento, cumpra-se nos termos do despacho inicial (ID. 

14035711). Às providências. Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000955-40.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CARDOSO LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000955-40.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se da ação de busca e apreensão proposta por BANCO J. SAFRA 

S/A contra CARLOS CARDOSO LACERDA, litigantes qualificados nos 

autos. Após recebimento da inicial e concessão de liminar (id. 20355879), 

os litigantes entabularam acordo pugnando pela homologação e extinção 

do feito (id. 22006783). Vieram os autos conclusos. É o necessário. 

Decido. Analisando o feito, verifico que os requisitos de validade, 

existência e eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo 

firmado. Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das 

partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste. Ante o exposto, 

homologo por sentença, o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, julgo extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, 

do CPC. Diante do acordo, revogo a liminar de id. 22006783. Tendo em 

vista que a transação ocorreu antes da sentença, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, nos 

termos do § 3º, do artigo 90, do CPC. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas de 

praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001493-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA MARIA BARBIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR BORIN (REU)

HELENA DALASTRA (REU)

ELENOR BORIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENIMAR PIZZATTO OAB - PR15818 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001493-21.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Espólio de Eleno Borin opôs embargos de declaração contra a decisão de 

id. 24224696 aduzindo a necessidade de suprir omissão de questão sobre 

o qual era necessária a pronúncia deste juízo e de eliminar contradição. O 

embargante alega que o pronunciamento foi omisso acerca do 

recebimento dos embargos monitórios e suspensão da decisão que 

recebeu a ação monitória, bem como contraditório ao deixar de modificar o 

arresto (id. 24718370). A embargada manifestou-se pela ausência de 

vícios no pronunciamento vergastado (id. 26744877). Vieram os autos 

conclusos. É o que merece registro. Decido. Primeiro, destaco que os 

embargos declaratórios foram opostos tempestivamente e indicam os 

vícios alegados, pelo que devem ser conhecidos nos termos do artigo 

1.023 do CPC. Prosseguindo, imperioso relembrar o alcance dos embargos 

de declaração e, por entender necessário para a elucidação da matéria, 

passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso 

Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos 

embargos, assim preleciona: (...) O objetivo dos embargos de declaração 

é a revelação do verdadeiro sentido da decisão. Já o Prof. José Frederico 

Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. 

atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: (...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente. Com efeito, quanto aos vícios alegados em ambos 

os embargos, conforme lições de Daniel Amorrim Assumpção Neves, “A 

omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão 

relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado [...]” 

e “[...] (a contradição é) verificada sempre que existirem proposições 

inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente 

significará a negação da outra” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo 

Código de Processo Civil Comentado. p. 1715-1716. Salvador: JusPodivm, 

2016). Além disso, as contradições remediáveis por embargos de 

declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devido a 

desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, 

vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA ENFRENTADA E 

DECIDIDA COM CLAREZA NO DECISUM COMBATIDO. AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS 

REJEITADOS.1. Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou 

dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no 

ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter 

adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo Embargante.2. “A 

contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele 

mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. 

Embargos rejeitados” (STJ – Embargos de Declaração no REsp nº 
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218.528/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, julgado em 

07/02/2002, DJ de 22/04/2002). (ED 106094/2018, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/03/2019, 

Publicado no DJE 04/04/2019). Aplicando-se ao caso concreto denoto que 

inexiste omissão no bojo do pronunciamento vergastado. Isto porque a 

suspensão da eficácia da decisão inicial da ação monitória deriva da 

própria lei (artigo 702, § 4º, do CPC), ou seja, o próprio CPC prevê que 

haverá a suspensão e não a condiciona a qualquer decisão do juiz, o que 

torna despiciente ao magistrado proferir decisão sobre o tema. Logo, não 

se trata de questão sobre o qual era necessária a pronúncia do juízo e, 

consequentemente, inexiste omissão no pronunciamento vergastado. Por 

outro lado, também não há que se falar em contradição, considerando que 

o juízo sequer examinou a questão atinente ao arresto, tendo determinado 

antes a intimação da requerente para se manifestar. Logo também não há 

que falar em proposições inconciliáveis entre si e, consequentemente, em 

contradição na decisão guerreada. Por tais razões, conheço dos 

embargos de declaração opostos tempestivamente e, no mérito, rejeito-os 

por não restarem configuradas qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do 

CPC. Consequentemente, mantém-se incólume a decisão proferida. Em 

termos de prosseguimento, inicialmente destaco que os pedidos de 

revogação de liminar ou redução do arresto postos nos embargos à ação 

monitória encontram-se prejudicados, considerando que foram apreciados 

pelo egrégio TJMT em sede de agravo de instrumento interposto pela 

requerida Espólio de Elenor Borin, o qual pronunciou o acórdão de id. 

28355551 resolvendo as questões. Assim, cumpra-se o Sr. Gestor nos 

termos do acórdão de id. 2835551. Por fim, considerando a manifestação 

de id. 28282804, expeça-se carta precatória à Comarca de Tapurah/MT 

com a finalidade de citar os requeridos Ademar e Helena. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000619-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000619-36.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade ajuizada 

por Fernando Lima da Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, qualificados na inicial. O recebimento da petição inicial deu-se no 

pronunciamento de id. 18891938, oportunidade em que também concedida 

a assistência jurídica gratuita ao requerente. Citado pelo sistema, o INSS 

não ofereceu contestação (id. 20764761). Saneado e organizado o 

processo, decretou-se a revelia do INSS e deferiu-se a produção de 

prova testemunhal, determinando-se a colheita de depoimento pessoal do 

autor (id. 25631094). Realizada audiência instrutória, ouviu-se a autora e 

suas testemunhas e a demandante apresentou alegações finais 

remissivas à inicial (id. 27309907). O requerido, mesmo ciente da 

audiência, não compareceu ao ato processual e tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A parte 

autora alega que exerceu atividade rural por tempo superior ao legalmente 

exigido, razão pela qual pleiteia seja o INSS condenado a conceder-lhe 

aposentadoria por idade rural no valor de 01 (um) salário mínimo mensal. 

Os requisitos para a concessão de aposentadoria por idade ao segurado 

rural empregado, contribuinte individual, trabalhador avulso ou segurado 

especial são: a) idade de 60 (sessenta) anos, homem, ou 55 (cinquenta e 

cinco) anos, mulher (art. 201, § 7º, II da Constituição Federal e art. 48, § 1º 

da LBPS); e b) efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício (art. 39, I e art. 48, § 2º da LBPS). 

A carência a ser considerada é de 180 (cento e oitenta) meses, nos 

termos do art. 25, II da LBPS, a não ser para o segurado que já estava 

filiado ao RGPS ou exercia atividade rural antes de 24.07.1991, hipótese 

em que se aplica a tabela de transição prevista no art. 142 da LBPS. O 

disposto no art. 3º, § 1º da Lei 10.666/2003 (“na hipótese de 

aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será 

considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado 

conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido 

para efeito de carência na data do requerimento do benefício”) não se 

aplica à aposentadoria por idade rural, em que não há, normalmente, tempo 

de contribuição, mas simples exercício de atividade rural por período 

equivalente à carência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça 

“firmou entendimento no sentido de que para caracterizar o devido 

atendimento à condição de implementação da carência, deve o autor 

demonstrar o retorno às atividades campesinas, bem como a permanência 

no meio rural pelo prazo exigido, imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, nos termos do art. 48, § 2º da Lei n. 8.213/91” (STJ, 1ª 

Seção, REsp. 1.302.997/SP, DJe 15.03.2012). Não obstante a dicção do 

art. 48, § 2º da LBPS, que se refere à comprovação da atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento, é certo que o segurado, 

se à época do implemento do requisito etário, exercia atividade rural por 

tempo equivalente à carência, fará jus ao benefício, ainda que 

posteriormente deixe o labor rural, porquanto o direito ao benefício já terá 

se incorporado ao seu patrimônio jurídico. Neste sentido é a Súmula 54 da 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (“o 

tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido 

no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data 

do implemento da idade mínima”) e o art. 51, § 1º do RPS (“o trabalhador 

rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário”). 

A atividade rural deve ser comprovada mediante pelo menos início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no art. 55, § 3º da LBPS (“a comprovação do tempo de serviço 

para os efeitos desta Lei [...] só produzirá efeito quando baseada em início 

de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento”). A Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça 

dispõe que “a prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário”. Dessa forma, a prova oral, além de robusta e idônea, deve 

estar amparada em início de prova material, entendendo-se como tal o 

documento contemporâneo ao período de labor que se pretende 

comprovar e que faça alguma referência à profissão ou à atividade a que 

se dedicava o interessado, ainda que não se refira à integralidade do 

período a ser comprovado. No mesmo diapasão, a Súmula 34 da Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe que 

“para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova 

material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”. O Superior 

Tribunal de Justiça “firmou entendimento de que as provas testemunhais, 

tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao 

mais recente, são válidas para complementar o início de prova material do 

tempo de serviço rural” (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.347.289/SP, 

Relator Ministro Og Fernandes, DJe 20.05.2014). Assim, não se exige que 

o segurado tenha documentos correspondentes a todo o período 

equivalente à carência, nos termos da Súmula 14 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material 

corresponda a todo o período equivalente à carência”. Por força do 

princípio do tempus regit actum, “a prestação de serviço rural por menor 

de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 

devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”, nos termos da Súmula 05 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O Art. 106 da LBPS 

discrimina os documentos hábeis a comprovar o labor rurícola, dentre os 

quais CTPS, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, 

declaração de sindicato de trabalhadores rurais, desde que homologada 

pelo INSS, bloco de notas de produtor rural, certidão de cadastro do imóvel 

rural no INCRA, notas fiscais de entrada de mercadorias, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, documentos fiscais relativos à entrega 

da produção rural à cooperativa agrícola, declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização da produção rural 

etc. Tem-se entendido que o rol de documentos previstos no Art. 106 da 

LBPS não é taxativo, podendo-se utilizar outros tais como certidão de 

casamento, certidão de nascimento, certificado de alistamento militar ou 
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eleitoral ou atestado de frequência escolar em que em que conste a 

profissão de lavrador do segurado, carteira de sócio e guia de 

recolhimento da contribuição para sindicato de trabalhadores rurais etc. 

Ainda, tendo em vista que as relações de trabalho no campo são 

marcadas pela informalidade, tem-se admitido que o documento em nome 

do pai de família estende sua eficácia probatória em favor de todos os 

componentes do grupo familiar (STJ, 5ª Turma, REsp. 386.538/RS, Relator 

Ministro Jorge Scartezzini, DJ 07.04.2003, p. 310). Nesse sentido, a 

Súmula 06 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais dispõe que “a certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade de rurícola”. A declaração firmada 

por sindicato de trabalhadores rurais não homologada pelo INSS não serve 

como início de prova material, equivalendo apenas à prova testemunhal 

(STJ, 3ª Seção, AgRg nos EREsp. 1.140.733/SP, Relator Ministro Og 

Fernandes, DJe 31.05.2013). O mesmo ocorre com declaração de 

ex-empregador, a qual só pode ser admitida como início de prova material 

se contemporânea aos fatos a comprovar (STJ, 3ª Seção, AR 3.963/SP, 

Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25.06.2013). No caso de 

segurado especial, o exercício por curtos períodos de trabalho urbano 

intercalados com o serviço rural não descaracteriza sua condição, 

especialmente porque a Lei 11.718/2008 alterou a LBPS para prever que 

durante a entressafra o segurado especial pode trabalhar em outra 

atividade por até 120 (cento e vinte) dias no ano, sem perder a filiação. 

Não é outro o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais, que na Súmula 46 estipula que “o exercício 

de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício 

previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no 

caso concreto”. Embora seja admissível a comprovação de atividade rural 

mediante a qualificação de lavrador do cônjuge ou ascendente em 

documento escrito, é inaceitável a utilização desse documento como início 

de prova material quando se constata que o referido membro da família, 

apontado como rurícola, vem posteriormente a exercer atividade urbana 

de forma regular (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp. 947.379/SP, Relatora 

Ministra Laurita Vaz, DJ 26.11.2007). Outrossim, “o trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 

dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar” 

(STJ, 1ª Seção, REsp. 1.304.479/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 19.12.2012). Aplicando-se o exposto ao caso concreto, tem-se que a 

idade mínima legal foi alcança, visto que a parte autora nasceu em 

28/06/1951 de modo que possuía 66 anos na data do requerimento 

administrativo (16/05/2018). Considerando que a idade mínima foi atingida 

em 28/06/2011, o autor deveria comprovar o exercício de atividade rural 

nos 180 (cento e oitenta) meses que antecederam o implemento do 

requisito etário ou o requerimento administrativo, ainda que de forma 

descontínua, nos termos do art. 25, II c/c o art. 142 da Lei 8.213/1991. A 

fim de comprovar o exercício de atividade rural no período equivalente à 

carência (28/06/1996 a 28/06/2011) acostou certidão de casamento em 

que qualificado como lavrador e extrato do CNIS. Além disso, durante a 

fase instrutória o autor afirmou que começou trabalhar com sete anos de 

idade “tocando” boi; que sempre trabalhou na zona rural em lavoura; que 

trabalhou com CTPS assinada na Usina e em fazenda; e que hoje mora na 

roça onde planta mandioca e horta e trabalha carpindo. Ademais, a 

testemunha João José disse que conhece o autor desde 94 e que ele é 

rurícola; que o conheceu em uma fazenda onde fazia limpeza e plantio de 

mandioca e horta e não possuía empregados e maquinário; que hoje ainda 

está morando em fazenda e cuida de animais e planta mandioca e horta 

tirando o sustento para a família. Por fim, a testemunha José Batista disse 

que conhece o autor há mais ou menos 32 ou 35 anos; que o autor 

retificou uma cerca para ele em 89 e depois trabalhou em um plantio de 

milho em parceria; que depois ele trabalhou em outras fazendas e hoje 

cultiva legumes e frutas e cuida de animais. Contudo, examinando tais 

provas tenho que a pretensão autoral mostra improcedente, inexistindo 

início de prova material acerca do regime de economia familiar. Explico. O 

segurado especial da Previdência Social é aquele que se enquadra no 

artigo 11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91, ou seja, trata-se da “pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros”, sendo o regime de economia familiar 

caracterizado pela “atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes”. Ocorre que a CTPS do requerente demonstra que no 

período de carência trabalhou diversas vezes como empregado, 

enquadrando-se, portanto, não como segurado especial, mas sim como 

segurado obrigatório como empregado, como se denota no artigo 11, 

inciso I, alínea a, da Lei nº 8.213/91: Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como empregado: 

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado; [...] (grifei). Destaco que nos vínculos 

presentes na CTPS do autor tanto o empregado (requerente) quanto o 

empregador eram obrigados a contribuírem para a Previdência Social, 

podendo o empregado futuramente aposentar-se por idade ou 

contribuição comprovando o preenchimento dos requisitos legais. Neste 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REGIME 

DE ECONOMIA FAMILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. EMPREGADO RURAL. SÚMULA 149 DO STJ. 1. Se a 

parte autora não comprovou o exercício da sua atividade rurícola em 

regime de economia familiar, não faz jus à concessão do benefício da 

aposentadoria rural por idade. 2. Nos termos do enunciado nº 149 da 

Súmula do STJ, não é admitida prova exclusivamente testemunhal para 

comprovação da atividade rurícola. 3. Caso em que a parte autora não 

pode ser considerada como segurada especial, pois se trata de 

empregado rural, com vínculo empregatício anotado em CTPS, não fazendo 

jus à obtenção do benefício previdenciário. (TRF4, AC 

5018434-12.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, 

Relator MARCOS JOSEGREI DA SILVA, juntado aos autos em 05/12/2019) 

(grifei). Lado outro, o documento trazido pelo requerente é extemporâneo, 

considerando que se trata de sua certidão de casamento datada de 

23/03/1980. Aliás, as próprias declarações colhidas em juízo e alhures 

destacadas evidenciam que o requerente habitualmente trabalhava como 

empregado rural e não como trabalhador rural em regime de economia 

familiar, já que trabalhava em propriedade de outros. Sendo assim, não 

demonstrado o exercício de labor rural em economia familiar pelo período 

de carência necessário, a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto 

o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 

Consequentemente, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 

10% sobre o valor da causa (artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil), 

sendo que a exigibilidade ficará suspensa, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001185-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT22193/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILTON FERREIRA DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001185-19.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA EXECUTADO: VANILTON 

FERREIRA DE BRITO Vistos, etc. Tendo em vista que o executado foi 

devidamente citado, consoante carta precatória de ID. 22567810, porém 

não adimpliu o débito alimentar, colha-se o parecer do Ministério Público. 

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, com 

URGÊNCIA. Às providências. Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000720-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTINA MARTINS CRAVEIRO (EXECUTADO)

ANDERSON CHRISTIAN ESTEVES COSTA (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA AGUAS VIVAS RODO-FLUVIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que na presente data torno sem efeito a Certidão/ 

Intimação ID 21379360 no sentido de que afirmou que as partes 

executadas citadas não se manifestaram nos Autos, haja visto que foi 

juntado no dia 13 de maio de 2019, manifestação (Exceção de 

Pré-executividade) pela Transportadora Águas Vivas Rodo Fluvial Ltda. 

Diante do constatado, faço expedir intimação ao Representante Legal da 

Parte Autora para manifestar sobre a Exceção de Pré-Executividade no 

prazo de 10(dez) dias, bem como requerer o que entender de direito. É o 

que me cumpre certificar. Jaciara-MT, 28 de janeiro de 2.020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003183-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PORFIRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1003183-85.2019.8.11.0010 Vistos. Requer a autora a aplicação 

de multa diária, ao INSS, conforme determinado na inicial, alegando que até 

o momento não foi implantado o benefício concedido em sede de tutela de 

urgência. (Id. 27961815) Todavia, sem razão à requerente, uma vez que o 

lapso temporal para o restabelecimento (30 dias) se esgota em 

17/02/2020. Sendo assim, indefiro o pedido da parte autora, contido no id. 

27961815, porquanto não decorrido o prazo fixado na decisão inicial, que 

concedeu a tutela de urgência para restabelecer o benefício. Aguarde-se 

o decurso do prazo, transcorrido sem a implantação do benefício, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Jaciara/MT, 27 de 

janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000069-24.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDICIMAR MARIA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 100069-24.2019.8.11.0010 Requerente: Edicimar Maria 

de Oliveira Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos, 

etc. Verificando que a inicial foi protocolada desacompanhada de 

comprovante de endereço, intime-se a parte autora para completar a inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias juntando aos autos cópia de comprovante de 

endereço atual em seu nome. Caso o documente esteja em nome de 

terceiro, no mesmo prazo supra, comprove a relação jurídica com a 

pessoa indicada no comprovante de endereço, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. 

Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. De Lisboa para Jaciara - 

MT, 27 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000104-64.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA OAB - MT23525/O 

(ADVOGADO(A))

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000104-64.2020.811.0010 Vistos, etc. A petição 

inicial encontra-se desacompanha das guias e comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas. Desta forma, intime-se a requerente 

para promover o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. De Lisboa para Jaciara/MT, 27 de janeiro de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001833-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data expeço intimação para a parte autora 

manifestar-se acerca da proposta de acordo de ID: 28217601.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4210 Nr: 1210-50.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação aos 

Procuradores do Município desta Comarca de Jaciara-MT, para, 

manifestarem-se acerca da certidão exarada pelo Senhor Oficial de 

Justiça à fl. 178 versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14435 Nr: 1180-05.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JATG, DRGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856/MT, JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:MT 3.610, LUIZ FOLETO - OAB:5.282-B

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar nos autos a guia e comprovante de 

diligência do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24294 Nr: 486-94.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC-MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA, EURICO MANOEL FIGUEIREDO 

SANTANA, RODRIGO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255, Anderson Luiz Rasia - OAB:17595/O - MT, REMI CRUZ 

BORGES - OAB:11148/A

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se nos autos e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155 Nr: 318-44.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA BRASIL LTDA, JAEL TEIXEIRA 

DA SILVA, LINDOMAR BETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo de 10 (dez), requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34580 Nr: 2136-11.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA PEDROSA DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, faço expedir intimação ao advogado da parte 

autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se nos autos 

acerca do ofício do COREJ/NUREP/Nº. 1113, acostado às fls. 174/178. É o 

que cumpre-me certificar.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000045-76.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPINELLI & CAMILLO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n° 1000045-76.2020.811.0010 Requerente: Mapfre Seguro Gerais 

S/A Requerido: Spinelli Serviços Industriais LTDA ME Vistos, etc. Trata-se 

de ação de busca e apreensão proposta por Mapfre Seguro Gerais S/A 

em desfavor de Spinelli Serviços Industriais LTDA ME. Depreende-se dos 

autos que o requerente pugnou pela desistência da ação, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. É o relatório. Passo a 

decidir. Pois bem, considerando que o requerido não foi sequer citado, 

desnecessária sua aquiescência quanto ao pedido de desistência. 

Portanto, em conformidade com a legislação vigente, torna-se 

determinante a extinção do processo, conforme inteligência do artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil: Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito 

quando: VIII – homologar a desistência da ação. Não havendo óbice ao 

pedido formulado, a homologação do pedido de extinção é medida que se 

impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, homologo a desistência do feito e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 

90 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 136602 Nr: 5370-83.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BRUNO RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12.02.2020 às 15h00min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Requisite-se o réu para comparecer à audiência designada.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136755 Nr: 99-59.2020.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Henrique Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) ROBSON HENRIQUE LUZ para, no prazo 

de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE 

ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista a informação 

do indiciado(a) que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Ary da 

Costa Campos.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 27 de janeiro de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135017 Nr: 4614-74.2019.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL KRAVETZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:3.756-E

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO ao Advogado DR. LANNING PIRES AMARAL OAB/MT 20.910, 

via DJE, da audiencia desiganada para o dia 04/03/20 às 15h15min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-30.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MASSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000158-30.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:LEILIANE MASSA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-15.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000159-15.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JHONATA 

NUNES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO 

DE MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE FATIMA VIEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000160-97.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:CLEIDE DE 

FATIMA VIEIRA QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-82.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KEILIANE FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000161-82.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:KEILIANE 

FERREIRA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-67.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THALISON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000162-67.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:THALISON DA 

SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002517-84.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ANDREIA PINHEIRO OAB: MT10946-O Endereço: desconhecido 

Advogado: ROBIE BITENCOURT IANHES OAB: MT0005348S Endereço: 

Rua: Guaicurus, 945, centro, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação juizado 

Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 

Hora: 08:35 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-22.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000165-22.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MANOEL 

FRANCISCO DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA 

SILVA DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000166-07.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:EDSON 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000167-89.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:EDSON 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000870-25.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 28448060 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB: MT15916-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB: MT15916-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-60.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANNY KARLA SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. DE MOURA SAUDE - EPP (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB: MT20874/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 08:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA SILVA FERRAZ (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 09:05 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001754-20.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL RODRIGUES BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001206-58.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER PASCOAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA QUINTINO DIGIGOV (REQUERIDO)

RAFAEL RICARDO VAZ FERREIRA (REQUERIDO)

RAFAEL RICARDO VAZ FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURILENE SOUSA CARMO OAB - MT16682 (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001206-58.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 28 de janeiro de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000066-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILEIDE MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre acerca do bacenjud parcialmente 

positivo..

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75598 Nr: 3952-28.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Ricken Fuhr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996/O

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, demonstrando a imperiosidade 

de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80734 Nr: 2301-24.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:147020, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do pedido constante em petição (ref. 23), determino a retirada do 

segredo de justiça nos autos, bem como o devido cadastro dos causídicos 

informados, no mais, intime-se a parte autora por meio de seus advogados 

para se manifestarem nos autos no prazo de 10 dias.

Em caso de não se manifestarem, Intime-se pessoalmente a parte autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção, conforme o §1º do artigo 485 do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 86206 Nr: 5376-71.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A Milhorança Confecções - ME, Jose 

Antonio Milhorança

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Estado de Mato Grosso, em 

face de J.A. Milhorança Confecções – ME e José Antonio Milhorança, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente requereu a extinção do presente 

feito alegando a quitação integral do valor executado (ref. 41).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o Breve Relato. Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os autos, bem como considerando a manifestação 

expressa da parte exequente, informando que o valor do crédito 

encontra-se quitado, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do CPC.

PROMOVA-SE a liberação de eventuais penhoras realizadas nos autos em 

favor do executado.

Sem Custas. Publique-se e Registre-se.

 Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 94132 Nr: 3778-48.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita de Araújo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Trata-se de Embargos de Declaração (ref. 103), com base no artigo 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a sentença 

proferida por este juízo (ref. 100).

A parte Requerida intimada a se manifestar, deixou transcorrer o prazo e 

nada requereu (ref. 111)

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material.

 Assim, conclui-se que os embargos de declaração não visam a um novo 

julgamento da causa, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já 

proferido. Nesse sentido, o êxito na interposição desse recurso fica 

condicionado à observância dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 

do Código de Processo Civil – CPC.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que prospera as 

alegações do embargante.

Isto porque, RECONHEÇO o erro material ocorrido nos autos.

Assim, reconheço o erro apontado, razão pela qual, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios e, no mérito, ACOLHO a pretensão 

neles deduzida SUPRINDO tal lapso, de modo que:

Torno sem efeito o seguinte parágrafo da sentença prolatada (ref. 100):

“DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no art. 496 do NCPC”.

Devendo constar o seguinte parágrafo:

“Deixo de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tendo em vista o disposto no art. 496, § 3º, do 

NCPC”.

No mais, cumpra-se a sentença de ref. 100, observando as alterações da 

vertente decisão, expedindo-se o necessário, com urgência.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 89365 Nr: 1345-71.2017.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Sofia Muchalak Bogus, Eliane Squario Muchalak, 

Elcio Sguario Muchalak, Elmari Sguario Muchalak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Angelina Sguario Muchalak- Rep. 

Elcio Sguario Muchalak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SOUSA NOGUEIRA - 

OAB:72798, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB:20738, 

Luiz Fernando Casagrande Pereira - OAB:22076 Pr, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Vieram os autos conclusos para análise do acordo firmado pelos 

herdeiros.

Analisando detidamente referido acordo, verifica-se a necessidade de que 

os herdeiros/acordantes se manifestem acerca da divisão do bem descrito 

na Cláusula Quarta (item III.1 Os Bens Imóveis), indicando o quinhão de 

cada herdeiro do referido imóvel, com atribuição de valores.

Da mesma forma, deve ser trazida aos autos a indicação dos valores 

atribuídos aos quinhões de cada herdeiro dos imóveis descritos na 

Cláusula Quinta do acordo.

Assim, intimem-se os herdeiros para que apresentem as informações 

acima determinadas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com a apresentação das informações acima indicadas, conclusos 

para homologação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84719 Nr: 4513-18.2016.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Sofia Muchalak Bogus, Elcio Sguario Muchalak, 

Elmari Sguario Muchalak, Eliane Squario Muchalak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo Muchalak- Rep. Elcio 

Sguario Muchalak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SOUSA NOGUEIRA - 

OAB:72798, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB:20738, 

Luiz Fernando Casagrande Pereira - OAB:22076 Pr, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Vieram os autos conclusos para análise do acordo firmado pelos 

herdeiros.

Analisando detidamente referido acordo, verifica-se a necessidade de que 

os herdeiros/acordantes se manifestem acerca da divisão do bem descrito 

na Cláusula Quarta (item III.1 Os Bens Imóveis), indicando o quinhão de 

cada herdeiro do referido imóvel, com atribuição de valores.

Da mesma forma, deve ser trazida aos autos a indicação dos valores 

atribuídos aos quinhões de cada herdeiro dos imóveis descritos na 

Cláusula Quinta do acordo.

Assim, intimem-se os herdeiros para que apresentem as informações 

acima determinadas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com a apresentação das informações acima indicadas, conclusos 

para homologação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 100172 Nr: 6750-88.2017.811.0018

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleice Ferreira, Josimar da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Homologação de Acordo Extrajudicial, proposto por Gelice 

Ferreira e Josimar da Costa.

O Acordo foi homologado conforme Sentença de ref. 12.

Posteriormente a parte exequente informou o descumprimento do Acordo 

e, por conseguinte, requereu o cumprimento de sentença pelo rito do 

artigo 528, do CPC (ref. 32).

A Exequente posteriormente compareceu junto a Secretaria deste Juízo, 

informando a quitação do débito pelo executado (ref. 53), posteriormente a 

Defensoria Pública, pugnou pela extinção do presente feito, nos termos do 

art. 924, inciso II do CPC (ref. 61).

Instado a se manifestar, o Ministério Público concordou com o pedido (ref. 

69).

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, denota-se que o executado quitou o débito 

alimentar.

Sendo assim, observa-se que o feito executivo alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a extinção, pois a obrigação foi devidamente satisfeita.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas, eis que as partes são beneficiárias da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independentemente de nova determinação.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 113145 Nr: 4353-22.2018.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo da Silva Cunha - 

OAB:282071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B, Higor da Silva Dantas - OAB:MT0019755O

 Vistos etc.

Trata-se Ação de Alimentos, proposto por Rodrigo Lucheci Ferrari e 

Rafael Lucheci Ferreira, representados por sua genitora Fabrícia Giacheto 

Luchesi Ferrari em face de Marcelo Ferrari.

Em Decisão de ref. 5, foi recebida a Ação e fixados os alimentos 

provisórios em 02 salários mínimos, bem como concedida a guarda 

provisória dos menores em favor da requerente.

Designada audiência de conciliação esta restou inexitosa (ref. 27).

A parte Contestou (ref. 29).

Intimada, a parte autora apresentou impugnação à contestação (ref. 33).

 Com vistas dos autos, o Ministério Público requereu a intimação das 

partes para apresentação de provas (ref. 42).

Requerente se manifestou à ref. 49.

Requerido se manifestou à ref. 51.

O Ministério Público requereu a designação de audiência (ref. 58).

É o relato. Fundamento e Decido.

Vê-se que não há preliminares pendentes de análise.

 Fixo como ponto controvertido a guarda e o valor da pensão alimentícia.

DECLARO, pois, saneado o feito.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10/03/2020 às 

13h30min, apresentando o rol de testemunhas nos termos do artigo 450 do 

CPC, com observância ao artigo 455, do CPC.

Caso sejam arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, 

independentemente de novo despacho, Expeça-se Carta Precatória com a 

finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a data designada 

para realização da audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim 

de que não colidam as datas.

 Intimem-se ambas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e requerida as penas da 

lei.

Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos CONCLUSOS 

para realização da audiência de instrução e julgamento.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 98348 Nr: 5807-71.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, pelo rito do artigo 523, do CPC, 

proposto Ana Carla Gerola da Silva, menor neste ato representada por 

sua genitora Rosilene Marta Gerola, em face de Claudinei Ferreira da Silva.

A Defensoria Pública pugnou pela extinção do presente feito, nos termos 

do art. 924, inciso II do CPC (ref. 44), bem como requereu que os valores 

bloqueados nestes autos de R$ 1.435,55 (mil quatrocentos e trinta e cinco 

reais e cinquenta e cinco centavos), fossem redirecionados para os autos 

de código 24638, o qual corre sobre o rito do artigo 528, do CPC. 

Requereu ao fim a expedição de Alvará Judicial, liberando os valores na 

conta da genitora, qual seja, Sra. Rosilene Marta Gerola, qual seja: BANCO 

DA CAIXA ECONOMICA FEDERA, AG:3666, OP 013, CONTA POUPANÇA, 

09719-7.

Instado a se manifestar, o Ministério Público concordou com o pedido (ref. 

50).

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, denota-se que o executado quitou o débito 

alimentar.

Sendo assim, observa-se que o feito executivo alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a extinção, pois a obrigação foi devidamente satisfeita.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Expeçam-se os Alvarás necessários.

Sem custas, eis que as partes são beneficiárias da justiça gratuita.

Quanto ao pedido de redirecionamento dos valores bloqueados nestes 

autos para os autos de Código 24638, defiro os mesmos, eis que tais 

pedidos também já foram deferidos naqueles autos, devendo a Secretaria 

providenciar o necessário.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independentemente de nova determinação.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86651 Nr: 21-46.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Dalpiaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta, por MARILENE DALPIAZ, 

em face do INSS.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS, apresentando cálculo de liquidação da sentença, perfazendo o 

montante de R$ 24.793,00 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e três 

reais).

 A autarquia devidamente intimada para se manifestar não opôs embargos 

e exauriu ciente dos valores apresentados, eis que conforme certidão de 

fl. 79.

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Execução de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte 

exequente entende serem devidos pela autarquia, ante a liquidação dos 

valores devidos da sentença.

Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Exequente nos termos 

do artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, no valor de R$ 24.793,00 (vinte e quatro mil 

setecentos e noventa e três reais) em maio/2018, conforme memória de 

calculo de fl. 77.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb, nos moldes pugnados pela patrona da exequente.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90949 Nr: 2136-40.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lusineide Magalhaes do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 756 de 1067



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta, por MARIA LUSILEIDI 

MAGALHÃES DO AMARAL, em face do INSS.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS, apresentando cálculo de liquidação da sentença, perfazendo o 

montante de R$ 19.961,99 (dezenove mil novecentos e sessenta e um 

reais e noventa e nove centavos).

 A autarquia devidamente intimada para se manifestar não opôs embargos 

e exauriu ciente dos valores apresentados, eis que conforme certidão de 

fl. 112.

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Execução de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte 

exequente entende serem devidos pela autarquia, ante a liquidação dos 

valores devidos da sentença.

Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Exequente nos termos 

do artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, no valor de R$ 19.961,99 (dezenove mil 

novecentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos) em 

outubro/2018, conforme memória de calculo de fl. 108.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb, nos moldes pugnados pela patrona da exequente.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66650 Nr: 3466-77.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana de Arruda Gomes Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Ação de execução” proposta por FERNANDA DE ARRUDA 

GOMES QUEIROZ em face do ESTADO DE MATO GROSSO, qualificados 

nos autos.

A parte exequente alega na inicial que foi nomeada na qualidade de 

advogada, para atuar como defensora dativa e embora tenham sido 

arbitrados honorários em seu favor, ela não os recebeu.

 Ante ao não recebimento espontâneo e nem oferecimento de embargos, 

este juízo determinou a expedição de RPV (fl. 35).

Adiante a parte exequente teve o seu pedido de sequestro dos valores 

deferido, tendo assim a satisfação de seu crédito, conforme consta no 

alvará eletrônico de fl. 70.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já cumpriu a obrigação 

pleiteada, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o cumprimento da obrigação.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.SENTENÇA

Trata-se de “Ação de execução” proposta por FERNANDA DE ARRUDA 

GOMES QUEIROZ em face do ESTADO DE MATO GROSSO, qualificados 

nos autos.

A parte exequente alega na inicial que foi nomeada na qualidade de 

advogada, para atuar como defensora dativa e embora tenham sido 

arbitrados honorários em seu favor, ela não os recebeu.

 Ante ao não recebimento espontâneo e nem oferecimento de embargos, 

este juízo determinou a expedição de RPV (fl. 35).

Adiante a parte exequente teve o seu pedido de sequestro dos valores 

deferido, tendo assim a satisfação de seu crédito, conforme consta no 

alvará eletrônico de fl. 70.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já cumpriu a obrigação 

pleiteada, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o cumprimento da obrigação.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71098 Nr: 1813-06.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliza Maria Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se o registro dos autos para constar cumprimento de sentença.

Considerando a manifestação do Instituto requerido à fl. 163 concordando 

com os cálculos apresentados pela parte exequente, intime-se esta para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90476 Nr: 1895-66.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNGdOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado com certidão negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75977 Nr: 214-95.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Caetano dos Reis - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:15686/A, Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste tendo em vista do 

pedido de desarquivamento do presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42229 Nr: 2662-17.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Cesar Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Intimar a patrona da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.335/339, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89074 Nr: 1183-76.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erondina Candida Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por ERONDINA CANDIDA 

SOUZA RODRIGUES, em face do INSS.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS, apresentando cálculo de liquidação da sentença, perfazendo o 

montante de R$ 23.995,41 (vinte e três mil novecentos e noventa e cinco 

reais e quarenta e um centavos).

 Por outro lado, a parte executada peticionou à fl. 147, informando que 

nada opõe quanto aos cálculos apresentados pela parte exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Execução de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na concordância com os valores apresentados 

pela parte executada, ante a liquidação dos valores devidos da sentença.

Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Exequente nos termos 

do artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, no valor de R$ 23.995,41 (vinte e três mil 

novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), conforme 

memória de calculo de fls. 139.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb, nos moldes pugnados pela patrona da exequente.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74265 Nr: 3304-48.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diorges Mariano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendanha Construtora Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intime-se a parte executada por seu advogado constituído nos autos para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69543 Nr: 1078-70.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Cesar Gobatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Geraldo Finco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JUNIOR GONÇALVES 

- OAB:8787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intime-se a parte executada por seu advogado constituído nos autos para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84682 Nr: 4492-42.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMEBRAS Distribuidora de Medicamentos Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Liberal Ltda, Joarez Trindade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Sanabria Carvalho - 

OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Petição de fl. 138, pugnando pela expedição de certidão de penhora, para 

fins de averbação na matrícula de nº 224 do imóvel Lote nº 03 da Quadra 

nº 56.

Consta nas fls. 136/137 o auto de penhora e avaliação do bem acima 

referido, no entanto competirá ao exequente providenciar a averbação da 

penhora à margem da matrícula do bem no ofício imobiliário, mediante 

apresentação de certidão de inteiro teor, nos moldes do artigo 844 do CPC, 

às suas expensas.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-91.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIGUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIANCARLO PERAZZO ZENA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000120-91.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:JORGE LUIZ 

MIGUEL DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DO 

NASCIMENTO MELO POLO PASSIVO: GIANCARLO PERAZZO ZENA - EPP 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência 

Juizado Especial - Juara Data: 17/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-31.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

THAMAR CRISTINA SANTOS BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000124-31.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:THAMAR 

CRISTINA SANTOS BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLY 

ALBERTO HEITMANN NETO POLO PASSIVO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

17/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98772 Nr: 6051-97.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Promovo vistas dos autos ao Advogado do réu, para fornecer endereço 

atualizado da testemunha DAYZA SAMARA MARTINS tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça de ref: 65.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000036-69.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TANAKA VIEIRA OAB - SP255243 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. S. (REQUERIDO)

R. (REQUERIDO)

A. (REQUERIDO)

L. D. S. (REQUERIDO)

E. D. S. (REQUERIDO)

G. (REQUERIDO)

M. L. (REQUERIDO)

J. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000036-69.2020.8.11.0025 PEDRO DA SILVA - CPF: 982.376.758-00 

(REQUERENTE) MARCIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 177.259.348-63 

(REQUERIDO), JOÃO BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO), GUIOMAR 

(REQUERIDO), LUZINEI DOS SANTOS (REQUERIDO), ENIVALDO DOS 

SANTOS - CPF: 482.646.011-20 (REQUERIDO), ROSE (REQUERIDO), 

MARIA LUIZA (REQUERIDO), ADRIANA (REQUERIDO) CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que diligenciei até os endereço constante no 

mandado, onde não localizei as numerações informadas, tendo em vista 

que tratam-se de números do padrão antigo de numeração, que estão em 

desuso nesta Urbe, além do que não foi informado quais dos requeridos 

reside em qual endereço tendo sido as informações colocadas de forma 

aleatória, bem como o nome de algumas das partes e alguns dos 

endereços estão incompletos, assim, NÃO FOI POSSÍVEL CITAR OS 

REQUERIDOS; deste modo, devolvo o presente para seus devidos fins. 

/MT, 22 de janeiro de 2020. ADRIANO LUIZ HERMES Oficial de Justiça 

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002461-06.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA JACKELINE ROCHA WATERMANN OAB - PR32127 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. F. D. S. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Certidão Certifico e dou fé que eu, João Carlos da Silva Pereira, Oficial de 

Justiça, abaixo assinado, extraído dos Autos do Processo de nº. 

1002461-06.2019.811.0025, dirigi-me ao endereço e ali estando, e não 

encontrei a numeração predial expressa no mandado, assim sendo 

indaguei populares sobre a pessoa do mandado, e os mesmo 

desconhecem essa pessoa, diante desse fato devolvo o mandado em 

cartório e fico no aguardo de novas determinações. Portanto NÃO FOI 

POSSIVEL INTIMAR a Sra. Osoria Flavia dos Santos Vieira, pelos motivos 

ac ima descr i tos .  Ju ína /MT,  13  de  jane i ro  de  2020. 

_________________________ João Carlos da Silva Pereira Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002655-06.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLETH ILDA CARVALHO CORREIA OAB - MT24898/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. B. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1002655-06.2019.8.11.0025 RAQUEL MAGALLY SCHMIDEL BARROS - 

CPF: 023.383.951-82 (REQUERENTE) ALCIDES PEREIRA DE BARROS 

JUNIOR - CPF: 010.351.871-16 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico eu, Paulo Chrispiniano de Almeida, Oficial de Justiça que, em 

cumprimento ao presente, diligênciei até a Compahia do Corpo de 

Bombeiros, nesta cidade, e sendo lá, deixei de proceder com a intimação 

do requerido: Alcides Pereira de Barros Junior, por não ter localizado o 

mesmo, pois fui informado pelo Sd. Freitas que, o mesmo entrou de férias 

no dia 03/01/2020 e só vai retornar no mês de Fevereiro, não sabendo 

informar corretamente o dia. Sendo assim, devolvo o presente para os 

devidos fins. Dou fé. /MT, 14 de janeiro de 2020. PAULO CHRISPINIANO DE 

ALMEIDA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000533-88.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000533-88.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: RODRIGO VENANCIO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. RECEBO a inicial 

posto que atendidos os requisitos do artigo 319 do NCPC e, nos termos do 

artigo 334, caput, do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 28 de agosto de 2017, às 15h20min, 

devendo as partes comparecerem acompanhadas de advogados. CITE-SE 

a parte requerida e INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

constando que, nos termos do artigo 334, § 8º, do NCPC, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação/mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 
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ou do Estado. Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias à partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providencias. Juína/MT, 26 de junho de 2017. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000729-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MESSIAS DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

30/04/2020, ÀS 08H20MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000678-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETTE PEREIRA AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEILTON MOTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000678-47.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MARINETTE PEREIRA AMORIM EXECUTADO: ALEILTON 

MOTA DOS SANTOS VISTOS. Cuida-se de pedido de cumprimento de 

sentença objetando a excussão dos alimentos fixados em acordo firmado 

entre as partes no Id. 18650294 e homologado judicialmente no Id. 

20990782. Prefacialmente, intime-se a credora para juntar aos autos, no 

prazo de 15 dias, demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sob 

pena de arquivamento. Cumprida a determinação anterior, promova-se a 

intimação do executado na forma do disposto no art. 829 do Código de 

Processo Civil, para efetuar o pagamento das parcelas do débito alimentar 

em atraso, sob pena de penhora. Decorrido o prazo de três dias sem que 

tenham o executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de 

justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA 

e ao arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem 

como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da audiência de 

conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), 

exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido. Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC). Após, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000302-90.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000594-75.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. C. (AUTOR(A))

V. C. B. (AUTOR(A))

A. M. C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. C. (REU)

J. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO OAB - MT9740/B 

(ADVOGADO(A))

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº: 1000594-75.2019.8.11.0025 Requerentes: Maria 

Marques Cardoso e Outras Requerida: Maria Vitória Cardoso, 

representada por sua genitora, Janaina Cardoso da Silva VISTOS, 

Cuida-se de ação de exoneração de alimentos promovida por Maria 

Marques Cardoso e Valeria Cardoso Boese em face de Maria Vitoria 

Cardoso, todas irmãs, sendo que as requerentes, segundo a inicial, 

assumiram, sponte própria, a obrigação de prestar alimentos à irmã menor, 

na forma do que restou entabulado consensualmente na ação de 

alimentos nº 3328-89.2014.811.0025 – cód. 102446, que tramitou perante 

este Juízo. Narram as demandantes que por estarem na administração dos 

bens do Espólio de João Marques Cardoso, genitor das litigantes, 

acordaram, em nome da universalidade de bens hereditários, o pagamento 

da prestação alimentícia à menor Maria Vitória, constando no termo de 

acordo elas próprias (pessoas físicas) como alimentantes ao invés de se 

fixar ao Espólio esse dever, o que teria acarretado a injustiça que agora 

levou-as ao ajuizamento da ação exonerativa, porque, alijadas da 

administração da herança, permaneceram obrigadas a pagar os alimentos 

da infantes, o que estaria a ameaçar a própria subsistência digna das 

obrigadas, que tinham nos dividendos e frutos dos bens administrados, a 

fonte principal de sustento. Requerida a concessão da tutela de urgência, 

exonerando-as da obrigação alimentar, foi rejeitada a pretensão liminar, e 

determinada a citação da alimentanda à audiência a que alude os arts. 334 

e 335 do NCPC. Antes da realização do ato conciliatório, aportou pedido de 

ingresso na lide da outra coobrigada, Alzira Maria Cardoso Rodrigues que 

compareceu aos autos, formulando novos argumentos a subsidiar a 

pretensão de exoneração, afirmando, em resumo, que na esteira do que 

disciplina o art. 1.697 do CCB, a obrigação de pagar pensão alimentícia 

dos irmãos é subsidiária, e depende, assim, da demonstração da 

inexistência de ascendentes ou de condições deles em assumir o 

encargo, o que serviria a demonstrar a existência de ‘vícios’ na assunção 

do dever alimentar ora em debate. Aduziu, ainda, ter havido alteração no 

panorama fático (perda da administração do Espólio, reconhecimento da 

genitora da ré como companheira do de cujus para fins de recebimento de 

pensão previdenciária) que justificariam a alteração do status jurídico 

decorrente da obrigação que se busca revogar. Infrutífera a tentativa de 

conciliação, apresentou a requerida contestação, nonde refuta as 

alegações de erro na identificação dos corresponsáveis pela obrigação 

alimentícia, porque o acordo foi redigido pelo advogado das ora 

demandantes, que estabeleceu, a consenso de todos, a assunção do 

dever alimentar pessoalmente pelas irmãs e não às custas do Espólio, 

tanto que ao prestar contas da administração, a inventariante não arrolou 

despesa alguma com alimentos, demonstrando que não era do Espólio e 

sim delas, pessoalmente, o dever, assinalando, ademais, que a percepção 

de pensão por morte, por parte de sua genitora não afasta a necessidade 

de suplementação dos alimentos, porque o valor percebido não é 

suficiente sequer para a mantença da beneficiária, quanto mais para 

garantir a vida digna, e o desenvolvimento sadio, da alimentanda. Por 

haver interesse de menor, foi determinada a intervenção ministerial, que 
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ofereceu parecer nos termos do id. 23445369, opinando pela instauração 

da fase probatória, porque, a seu sentir, ainda que a pensão por morte 

seja destinada à companheira do de cujus, a sua percepção, ainda que 

não signifique modificação do conceito de necessidade alimentar, provoca 

alteração na aferição do binômio necessidade x possibilidade, justificando 

um possível redimensionamento da obrigação que se busca ver 

exonerada, salientando, todavia, que a documentação carreada aos autos 

demonstraria que o benefício requestado foi indeferido, apesar de a 

genitora ter dito que o emprega no sustento da infante. As autoras se 

manifestaram sobre a defesa, repetindo as teses iniciais. É o breve relato. 

FUNDAMENTO e DECIDO. De saída, porque as provas carreadas aos 

autos são suficientes a compreensão do litígio, nos termos do art. 355, I, 

do NCPC, passo diretamente ao julgamento da lide, dispensando a dilação 

probatória, mormente porque a única questão alegadamente carente de 

provas diz respeito a fato jurídico que tem caráter público (concessão de 

benefício previdenciário por morte), o que não exige dilação probatória 

para ser constatado. Sendo assim, passando à análise da matéria de 

mérito, na medida em que inexistem questões preliminares a serem 

decididas (as únicas “preliminares” suscitadas, foram levantadas pelas 

autoras, todas no mesmo sentido – buscando litigar de forma gratuita, 

mesmo sendo, declaradamente, possuidoras de patrimônio portentoso, o 

qual defendem a legítima transferência em vida de parte do de cujus), 

questão essa cuja análise é, antes de mais nada, de extrema singeleza, 

na medida em que a relação de bens do patrimônio de cada uma das 

requerentes, todos avaliados na casa dos milhões de reais na ação de 

inventário dos bens deixados pelo genitor das litigantes, demonstra o 

abuso, o descompromisso ético das requerentes com a grandeza e a 

relevância do serviço judiciário, porque mesmo sendo pessoas abastadas 

querem litigar de forma gratuita, como se a prestação jurisdicional fosse 

um gasto incomodo e caprichoso, que sempre que possível, deve-se 

deixar de arcar. Rejeito, de forma peremptória o pedido de litigância de 

forma gratuita formulado pelas autoras, e passo a analisar a questão 

central da lide. Afirmaram as demandantes que é premente a necessidade 

de desobrigação delas quanto ao dever de prestar alimentos à 

demandada, porque, em síntese, a obrigação foi assumida erroneamente, 

em nome do Espólio mas sob encargo pessoal das irmãs; o dever de 

alimentar entre colaterais é subsidiário, e precisa ser demonstrada a 

inexistência dos ascendentes ou descendentes, para que seja válida a 

assunção da obrigação; a modificação no panorama fático, das 

alimentantes e da alimentanda, justificando a revisão da obrigação que, de 

resto, se rege pela cláusula rebus sic stantibus. Primeiramente, no que 

tange à legitimação das irmãs, é curial recordar que a obrigação alimentícia 

é personalíssima e intransferível, porque a regra do art. 1.700 do CCB 

somente se aplica às dívidas alimentares constituídas em vida, não se 

transmitindo ao Espólio quanto a obrigações que sequer se 

perfectibilizaram em vida do de cujus, como recentemente decidiu a Corte 

Cidadã (3ª Turma do STJ, Relator Min. Villas Bôas Cueva). De mais a mais, 

é preciso recordar que a regra geral a definir a responsabilidade alimentar, 

é a do artigo 1.694 do Código Civil a qual estabelece que a relação de 

parentesco é o fundamento da obrigação alimentícia complementar e 

subsidiária, não havendo limitações de classes ou estirpes, como 

pretendem as autoras, desde que reste demonstrada a presença do 

binômio legal, possibilidade a quem se pedem os alimentos, necessidade 

daquele que requer, e isso era tão óbvio, que as próprias demandantes 

assumiram o dever e reconheceram a necessidade de que a irmã menor 

delas, fosse auxiliada na sua formação, pela prestação alimentar 

acordada na ação de alimentos ora em revisão (cod. 102446). Destarte, 

os motivos formais invocados pelas autoras para a exoneração, não se 

sustentam, cabendo, agora, avaliar se houve aquilo que a doutrina e a 

jurisprudência consagram como sendo as razões elementares da revisão 

do dever alimentar, ou seja, a comprovação pelo alimentante de sua total 

incapacidade de prestar a verba alimentar ou a desnecessidade do 

alimentando de recebê-la, apontando a modificação das condições que, 

anteriormente, justificaram a fixação da prestação que agora se pretende 

ver exonerada. Quanto a esses aspectos da obrigação, a alegação das 

requerentes, de que a destituição de uma delas, da administração do 

Espólio representou drástica perda de renda não encontra guarida em 

prova alguma dos autos, a uma porque nada se demonstrou nesse 

sentido, e a duas que a posição de inventariante é um múnus de natureza 

processual, não se constituindo em fonte de renda, emprego ou 

remuneração de quem quer que seja. Vale dizer: o inventariante atua na 

condição de representante do Espólio e auxiliar do juízo e sua função, 

precipuamente, é administrar a herança, arrecadar os bens deixados pelo 

de cujus, pagar as dívidas existentes e encaminhar a partilha do 

monte-mor, nunca tendo sido razão para custeio do status ou manutenção 

das necessidades do administrador judicial. Sendo assim, desimporta 

quem assumiu o encargo de administrar os bens do Espólio, isso não 

significa alteração no padrão de renda das alimentantes para justificar a 

exoneração alimentícia. De mais a mais, segundo laudo de avaliação 

exauriente apresentado nos autos da ação de inventário de cod. 101687, 

o patrimônio que as três receberam em vida, como adiantamento da 

legítima, é substancial, ultrapassa a casa dos milhões, e já serve a 

desmontar o falacioso argumento de que sem rendas de alugueres, 

reduziram-se à condição de miserabilidade ou de hipossuficiência que 

autorizaria a desobrigação alimentar que buscam alcançar. Doutro lado, 

faz-se necessário auscultar se há nos autos indicação de modificação 

nas necessidades da alimentanda, porque, segundo afirmado pelas 

autoras, após a celebração da avença, a genitora dela passou a receber 

pensão por morte da autarquia previdenciária, auferindo, a partir de então, 

salário mínimo nacional, o que, à evidência, alteraria a condição de 

absoluta impossibilidade de manutenção vivenciada ao tempo do ajuste 

celebrado na ação de alimentos. De conformidade com os documentos 

carreados pelas próprias demandantes, Janaina Cardoso da Silva, mãe da 

alimentanda, foi reconhecida como legitimada, perante o INSS, para 

receber a pensão por morte, devida em face às contribuições 

previdenciárias recolhidas pelo de cujus, e isso acha-se estampado nos 

documentos de id. 18997698 e 19903572, e, desde fevereiro de 2016 

(DDB), estaria ela percebendo os proventos, que seriam demonstrativos 

da modificação do status econômico da família direta da alimentanda. A 

concessão do benefício é indiscutível, e estampam-se nos documentos 

carreados aos autos (N.B.170354009), mas, há, também, a indicação de 

que, em meados de 2019 houve indeferimento da manutenção do 

pagamento (id. 19903572), por questões não comprovadas nos autos 

pelas partes interessadas, as quais, todavia, não se prestam a impedir o 

julgamento do pedido central, porque, desde já é possível afirmar, que não 

lograram as autoras demonstrar o ponto principal da lide, ou seja, a 

alteração nas necessidades alimentícias fixadas na ação de base, por 

livre consenso com a alimentanda, no sentido de que, para seu 

desenvolvimento eficaz e a manutenção de uma vida digna, suas irmãs 

custeariam as mensalidades da escola que frequenta, o valor do lanche 

na cantina escolar, 50% das despesas médicas e medicamentosas e mais 

o valor equivalente a 2 salários mínimos nacionais, para fazer frente às 

despesas cotidianas do lar onde residiria com sua mãe. É preciso 

rememorar que na exoneração de alimentos, o ônus probatório se inverte 

na definição de quem deve demonstrar que os valores fixados não são 

mais necessários, ou seja: cabia à requerida (alimentanda) demonstrar na 

ação de alimentos quais as necessidades ostentadas, de forma 

justificada; celebrado o acordo e homologado por sentença, agora é das 

alimentantes o dever de demonstrar que ela não necessita de tais 

montantes para sua subsistência, ou que eles são exagerados, indevidos, 

desconexos com a realidade, mas nada disso restou estampado, porque, 

ainda que se considere a pensão por morte recebida pela genitora da 

alimentanda, o valor correspondente, não é nem metade daquele que foi 

consensuado como mínimo necessário para a subsistência da infante. 

Vale dizer: era das alimentantes o dever de demonstrar que a partir do 

pagamento de 1 salário mínimo de pensão por morte à Janaina Cardoso, 

automaticamente a renda da família cresceria a ponto de Maria Vitória não 

necessitar mais dos 2 salários mínimos mensais, nem do pagamento da 

mensalidade escolar, da fatura da cantina, etc. Sobre o tema: ÔNUS DA 

PROVA DO ALIMENTANTE. QUANTUM ALIMENTAR PROPORCIONAL. 

INCAPACIDADE DE PRESTAÇÃO NÃO COMPROVADA. Conforme dispõe o 

artigo 1.699 do Código Civil , a revisão de alimentos pode ser postulada 

sempre que houver alteração na situação financeira do alimentante ou do 

alimentando. Tratando-se de ações que visem à redução ou exoneração 

do valor de alimentos, o ônus da prova de incapacidade de prestação é de 

quem alega, sobretudo, quando subsiste a necessidade do alimentando. 

Ausência de provas quanto à impossibilidade da prestação alimentar. 

Necessidades do filho menor presumida e comprovada. Sentença mantida. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70070202486, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 31/08/2017). Por todo o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de exoneração de obrigação 

alimentícia formulado pelas demandantes, nos termos do fundamentado 

acima. Ante a sucumbência e o indeferimento do abusivo pedido de 
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gratuidade formulado, condeno as autoras nas custas complementares e 

em honorários de sucumbência, em favor dos patronos da ré, no 

percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Ciência ao Parquet. 

Havendo trânsito em julgado, se requerido o cumprimento da sentença, 

promova-se a modificação da classe processual. Intimem-se. Às 

providências. Juína/MT, 6 de novembro de 2019. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143954 Nr: 1005-38.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESIELE MIRANDA SALDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, na data de 13/07/2020, foi nomeada como Advogada Dativa 

da parte Executada, a Drª. HILONÊS NEPOMUCENO, OAB/MT nº 14764-O, 

para promover a defesa nestes autos, conforme decisão de fls. 23 dos 

autos de código 113983.

Certifico ainda que, foi arbitrado a título de honorários Advocatícios o valor 

de 1,5 (um vírgula cinco) URHs, pelo serviço prestado pela Advogada 

acima identificado.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000379-02.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA FABIOLA TIETE BREITENBACH (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO LEGAL DE 05 

DIAS. PROCESSO n. 1000379-02.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 

1.732,45 ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES Endereço: 

AV GABRIEL MULLER, 1136-N, MODULO I, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

POLO PASSIVO: Nome: ANDREA FABIOLA TIETE BREITENBACH Endereço: 

Avenida Ceara, 139, Centro, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54876 Nr: 1156-19.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIA BELA VISTA, ANTONIO 

APARECIDO PINTO, IVAR JOSÉ PEDROTTI, JOÃO ADEMIR ALVES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial objurgada por 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada por ANTONIO 

APARECIDO PINTO em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, já 

qualificados nos autos.

O excipiente alega ilegitimidade passiva para figurar na ação.

 Juntou documentos (fls. 54/121).

Às fls. 124/133, o excepto impugnou a exceção de pré-executividade.

É o relato. Decido.

De início, importante salientar que é admitido pela jurisprudência e doutrina 

o cabimento de exceção de pré-executividade quando a parte argui 

matérias de ordem pública ou nulidades do título executivo que dispensam, 

para seu exame, dilação probatória e podem ser apreciadas de ofício pelo 

juiz, como ocorre, por exemplo, com a prescrição.

 Para que se reconheça a procedência do pedido formulado em exceção 

de pré-executividade, mister se faz que o excipiente demonstre, de plano, 

a existência de nulidade a impedir a execução, ou traga questões que 

possam ser conhecidas de ofício pelo julgador, sem necessidade de 

dilação probatória.

No presente caso, o excipiente alega ilegitimidade passiva, afirmando que 

nunca exerceu a gerência ou administração da empresa requerida.

Ocorre que a Certidão de Dívida Ativa é título executivo extrajudicial que 

goza de presunção de certeza e liquidez, de forma que constando o nome 

do sócio na CDA, o que é o caso dos autos, caberá a este o ônus de 

provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, ou seja, a matéria 

alegada pelo excipiente no presente incidente demanda dilação probatória, 

o que não pode ser feito via exceção de pré-executividade.

Vejamos o entendimento acerca do tema:

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO 

FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

— ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. “Conforme assentado em precedentes da 

Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 

1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção 

de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que 

figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA” (STJ, AgRg 

n o  A R E s p  2 2 3 7 8 5 / P A ) . R e c u r s o  n ã o  p r o v i d o .  ( N . U 

1000374-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)”

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.I - É possível 

a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de 

exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação 

probatória.II - O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção 

relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária.III - 

É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio 

próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a 

ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em 

que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja 

necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. 

Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).IV - 

Recurso desprovido.

 (N.U 1001821-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 

16/07/2019)

Assim, considerando que o incidente envolve questão que necessita de 

dilação probatória e que a exceção de pré executividade somente é 

cabível se tal requisito for prescindível, a via eleita mostra-se inadequada, 

devendo ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e, 

consequentemente, determino o normal prosseguimento da execução até 

a satisfação integral do crédito.

Sem custas e honorários por se tratar de incidente processual.

Intimem-se.

Às providências.

Juína/MT, 24 de setembro de 2019.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143401 Nr: 580-11.2019.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 
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Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO - 

OAB:19095/MT

 Nos termos da sentença proferida à fl. 49, bem como da legislação 

vigente e item 7.2.1, do Provimento nº 56/2007 CGJ c/c art. 203, §4º do 

CPC/2015, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa, com a finalidade de INTIMAR o 

advogado ÉDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para, no prazo 05 (cinco) 

dias, comparecer na Secretaria da 2ª Vara, a fim de retirara CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS DATIVOS fixados nos autos em epígrafe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146487 Nr: 2801-64.2019.811.0025

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE VIEIRA NOBRE, GIVANIA LOUGON MATEUS 

NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DA SILVA, LAIRCO PIVETA DE 

BRITO, GILMAR MARQUES DOS SANTOS, WALDIR DOS REIS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado da parte autora Dr.Youssef, foi intimado acerca 

da decisão de fls.240/241 com data de Publicação para o dia 20/12/2019. 

Acontece que no dia 15/01/2020 o advogado Wosvaldo Lopes de Souza 

realizou carga dos autos, devolvendo o processo apenas em 21/01/2020. 

Registro que no mesmo dia 21/01/2020 o advogado Milton Tamura também 

fez carga dos autos, impossibilitando o acesso do advogada da Parte 

Autora. Deste modo, visando assegurar o direito do Patrono da autora, 

intime-se as partes novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129652 Nr: 2283-45.2017.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADL, AFVDL, RVDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intime-se a parte autora, para que se manifeste sobre a certidão negativa 

fl.93-V, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50804 Nr: 3979-97.2009.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONÓRIO MATTEI, IRMA ZANCHIN MATTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DE 

JUINA LTDA, DIONÍSIO DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora acerca dos documentos juntados aos autos de 

fls.165/166.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112132 Nr: 3660-22.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTÉRICA JUÍNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 "...Defiro o pedido de produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal formulado pelas partes.

 Assim, por não haver elementos necessários ao pronto julgamento da 

lide, designo audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 04 

de março de 2019 às 13h30. Nos termos do artigo 455 do NCPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele 

arrolada(s) do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Advirto que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A inércia 

na realização da referida intimação importa desistência da inquirição da 

testemunha.

A parte pode se comprometer a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o parágrafo anterior, porém, 

se a testemunha não comparecer, haverá presunção de que desistiu de 

sua inquirição.

Intimem-se as partes por intermédio de seus advogados..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112418 Nr: 3836-98.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para que tome ciência do Ofício expedido de 

fl.68, bem como requeira o que entender por direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119064 Nr: 897-14.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJT COMERCIO DE OVOS E TRANSPORTES 

LTDA - EPP, MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - 

OAB:19390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT

 Intime-se a parte autora, para querendo, apresente impugnação à 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108468 Nr: 1790-39.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARTA MARIA DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Intime-se a parte requerida, para que deposite e comprove nos autos 50% 

(cinquenta por cento)do valor atribuído a título de honorário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145631 Nr: 2190-14.2019.811.0025

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL MENEZES 

MACHADO - OAB:MT 26002/O

 Intimação do advogado Dr. Michael Menezes Machado que a perícia de 

Insanidade Mental para o (a) periciando (a) Clóvis Marcos da Silva foi 

designada para o dia 19/02/2020, a partir das 08h30min. da manhã(por 

ordem de chegada), na Gerência de Psiquiatria Forense da Diretoria 

Metropolitana de Medicina Legal da POLITEC (Avenida Rui Barbosa, fundo 

com a Rua Bartolomeu Dias, Quadra 01, Lotes 24, 26 e 27, nº 484 – Bairro 

Jardim Universitário – Cuiabá/MT - CEP: 78075-202 PONTO DE 

REFERÊNCIA: Base Comunitária de Segurança do bairro).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 135887 Nr: 479-08.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS, DMN, WRC, EFDS, SDSL, JPECBG, GB, 

OVDS, VRH, JTDB, GRJ, CGC, PRJD, SMDS, FLH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, ANTONIO VALDENIR CALIARE - OAB:13443/MT, 

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - OAB:20257/B, CAIO FERNANDO 

GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - 

OAB:20272/O, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:18.829/MT, EDER DE 

MOURA PAIXÃO MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, FLÁVIO LEMOS GIL 

- OAB:14.933-B/MT, JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

22.870-O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O, RICARDO SALDANHA 

SPINELLI - OAB:OAB/MT 15.204, TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691, Tiago Jose Lispsch - OAB:23383/O, WAGNER 

ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13714/MT, WELINTON JOSÉ SERPA 

GIL - OAB:4812/MT

 Vistos.

Em consonância com a manifestação do Ministério Público nos autos 

código 150785 (fl. 114), acolho o requerimento de fls. 2.045/2.046, a fim 

de possibilitar aos réus, denunciados neste processo, o direito à ampla 

defesa, franqueando acesso aos autos código 150785.

 Considerando a iminência da realização das audiências designadas para 

os dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2020, e tendo em vista que o pedido de 

acesso ocorreu antes do ato, CANCELO as audiências suso mencionadas 

e as redesigno para o dia 27.04.2020, às 12h30 para a inquirição das 

testemunhas de acusação, dia 29.04.2020, às 08h30 para inquirição das 

testemunhas de defesa e dia 30.04.2020, às 08h30 para o interrogatório 

dos réus.

Concedo aos advogados dos corréus prazo de 05 dias sucessivos, na 

ordem em que os réus aparecem na capa dos autos, para acesso aos 

autos.

ADVIRTA-SE aos advogados de que deverão atentar-se ao fato de que o 

processo código 150785 ainda encontra-se em sigilo, de sorte que 

deverão garantir o sigilo das informações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juína/MT, 27 de janeiro de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117555 Nr: 8642-79.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCIO SANTANA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Certifico que, estes autos foram cadastrados no sistema SEEU sob n° 

2000006-17.2020.8.11.0025, bem como foi efetuado o devido 

cadastramento de pena no referido sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98691 Nr: 84-55.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:OAB/MT 24.959-O

 Código de rastreabilidade: 81120204882584

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 98691.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - POCONÉ ( TJMT )

Data de Envio: 27/01/2020 10:20:32

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DENÚNCIA COM FINALIDADE 

DE EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98691 Nr: 84-55.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:OAB/MT 24.959-O

 Vistos em correição,

Primeiramente, POSTERGO a análise do pedido de fl. 125-128 para o 

momento oportuno da audiência admonitória, razão pela qual 

DESENTRANHE-SE os referidos documentos e ENCARTE-SE no executivo 

de pena.

 No mais, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, cumprindo-se 

na íntegra as determinações nela contida.

Após, ARQUIVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111104 Nr: 3103-35.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JUSTINO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Código de rastreabilidade: 81120204882576

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 111104.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CER - Cartório Distribuidor ( TJRO )

Data de Envio: 27/01/2020 10:17:48

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DENÚNCIA COM FINALIDADE 

DE EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ - OBS: INFORMAMOS QUE A 

NOSSA SECRETARIA OS PROCESSOS SÃO FÍSICOS E NÃO TEMOS 

ACESSO AO PJE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138010 Nr: 1967-95.2018.811.0025

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDSA, JRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON SIQUEIRA 

BARBOSA - OAB:3821-E/MT

 Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, 

DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos.Havendo recolhimento de 
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fiança, DEVOLVA-SE a(o) indiciado(a).NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.Havendo armas de fogo ou munições apreendidas nos autos, 

ENCAMINHE-SE ao Comando do Exército, na forma dos artigos 25 da Lei n. 

10.826/03 e 65 do Decreto n. 5.123/04, destruindo-se eventuais 

instrumentos do crime.Quanto a eventuais crimes, cuja ação penal se 

procede mediante queixa-crime e não havendo decadência, INTIME-SE a 

vítima para, caso queira, promover as medidas legais.ENCAMINHE-SE 

cópia integral deste IP à Corregedoria da Polícia Civil para juntada em 

eventual procedimento em curso.Feitas as necessárias anotações e 

comunicações, ARQUIVE-SE, ressalvado o disposto no art. 18 do 

CPP.CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010080-43.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010080-43.2011.8.11.0025 EXEQUENTE: ANTONIO APARECIDO DE 

OLIVEIRA - ME, ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA EXECUTADO: OI S.A 

VISTOS. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer, cumulada 

com pedido de indenização por danos morais, que se encontra em fase de 

cumprimento de sentença. Instado a se manifestar o executado pugnou 

pelo chamando do feito à ordem, sob o fundamento de que o crédito 

exequendo é concursal, e que por isso o cálculo do débito deve ser 

atualizado até o dia 20/06/2016, data do deferimento da recuperação 

judicial. Ao se compulsar o caderno processual, verifica-se que o crédito 

em execução se origina de decisão declaratória de ato ilícito perpetrado 

pela executada, o qual teria gerado o dever de indenizar reconhecido na 

sentença exequenda. Consoante jurisprudência uniforme da Corte Cidadã, 

o crédito derivado da responsabilidade civil não nasce do momento que é 

reconhecido pela decisão judicial e sim a partir da existência do evento 

causador do dano, independentemente de quando esse dano venha a ser 

reconhecido judicialmente. Sobre o tema: "Na hipótese de crédito 

decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao 

momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e 

inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora."(REsp 

1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 

16/05/2016). Portanto, como o alegado fato gerador do direito à 

indenização remonta ao ano de 2012, evidente que o crédito dele 

decorrente se amolda ao conceito de crédito concursal, e, portanto, deve 

se sujeitar ao plano aprovado na assembleia de credores, como 

anunciado nacionalmente e exarado na decisão prolatada nos autos do 

processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Nesse mesmo sentido é o entendimento do 

TJ/RJ que com efeito vinculante aos juízes de direito daquele Estado 

exarou o seguinte comunicado orientativo: “AVISO TJ nº 37/2018 - O 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas 

atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital, aos magistrados, membros do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, 

servidores, advogados e demais interessados, com relação ao processo 

de Recuperação Judicial do Grupo OI Proc. nº 0203711-65.2016.8.19.0001 

, que - acerca dos créditos detidos contra o Grupo OI/TELEMAR - "1. Com 

a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os 

processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão 

seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz 

respeito a créditos concursais fato gerador constituído antes de 

20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial ou a créditos 

extraconcursais fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não 

sujeito à Recuperação Judicial . 2. Os processos que tiverem por objeto 

créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, 

que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o 

trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de 

origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem...”. Registre-se, ademais, que 

segundo decidido na RJ e como é remansosa jurisprudência das Cortes 

judiciais, decretada a recuperação judicial e aprovado o plano, não incidem 

mais os consectários da mora, ou seja, os cálculos devem ser 

parametrizados somente até a data do pedido da recuperação judicial 

(20.06.2016). Fixado nessa baliza, intime-se o exequente para apresentar 

cálculo atualizado do débito até a data do deferimento da recuperação 

judicial da executada (20/06/2016), no prazo de 05 dias. Cumprida a 

determinação anterior, intime-se o executado para se manifestar e, não 

havendo impugnação, expeça-se certidão de crédito em favor da 

exequente, para habilitação nos autos da recuperação judicial a fim de que 

seja o pagamento realizado na forma do Plano de Recuperação Judicial. 

Sem prejuízo, torno sem efeito o ofício de Id. 19960713. Cumpridas as 

determinações anteriores, por ser impossível o prosseguimento da ação 

perante este juizado, com fulcro no artigo 51, II da Lei 9099/95, JULGO 

EXTINTO, os presentes autos sem julgamento do mérito. Após o transito 

em julgado da sentença, arquivem-se os presentes autos FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010342-56.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AFONSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

André Ryodi Nogami OAB - MT0014926A (ADVOGADO(A))

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DIVINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010342-56.2012.8.11.0025 EXEQUENTE: LUCIANO AFONSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: DANIEL DIVINO DOS SANTOS VISTOS. Frustrada a 

tentativa de localização de bens do executado passiveis de constrição 

judicial, defiro o pedido de Id. 24699849. Expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação (art. 523, §3º, CPC) dos bens que guarnecem a 

residência do executado, penhorando-se tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária. 

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar embargos à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da 

Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também o cônjuge do devedor. Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99577 Nr: 966-17.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE JUINA, ANA LÚCIA ELIAS, JOSÉ 

CÍCERO DE ARAÚJO, A. L. ELIAS - ELETRÔNICOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTÓVÃO ANGELO DE 

MOURA - OAB:5.321-MT, JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - OAB:12214/MT, 

JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE 
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AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO das partes 

requeridas, através de seus representantes legais, para comparecer à 

audiência de Instrução designada para o dia 05/02/2020 às 14h30min, 

conforme decisão em anexo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119826 Nr: 1303-35.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO DOS SANTOS CAMERAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLÁVIO LEMOS GIL, 

para devolução dos autos nº 1303-35.2016.811.0025, Protocolo 119826, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137824 Nr: 1825-91.2018.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Autos nº: 1825-91.2018.8.11.0025 (Código: 137824)

Autor do fato: Alexandre Martins Pereira

Vítima: A Incolumidade Pública

 PROJETO DE SENTENÇA

V I S T O S,

 Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Trata-se de denúncia criminal verberada pelo órgão ministerial como titular 

da ação penal pública, em face de Alexandre Martins Pereira, a quem 

atribui a conduta delituosa tipificada no artigo 309 do Código de Trânsito 

Brasileiro, porque no dia 06/01/2018 foi autuado dirigindo veículo 

automotor sem a devida permissão para dirigir, gerando perigo de dano 

concreto com a sua atitude, porque, em via pública, em alta velocidade e 

desrespeitando as regras de trânsito, eis que por imprudência causou 

acidente de trânsito.

O Ministério Público ofereceu denúncia, tendo em vista que o denunciado 

não faz jus ao benefício da transação penal, restou impossibilitada a 

oferta de transação penal, especificamente pelo acusado responder à 

execução criminal (autos código 87698), restabelecida a marcha 

processual, foi recebida a denúncia, apresentada resposta à acusação e 

designada audiência de instrução processual, com a colheita da prova oral 

requestada pelos contendores.

Em sede de alegações finais, o Parquet requereu a condenação do autor 

pelo fato delituoso denunciado, ao passo da materialidade do delito, bem 

como, da autoria que o próprio acusado confessou que conduziu sua 

motocicleta sem possuir carteira de habilitação, em alta velocidade, 

momento em que colidiu contra uma caminhonete.

Delimitado o quadro fático processual, e porque a sentença penal no 

procedimento sumaríssimo dispensa maiores formalidades, bastando que 

mencione os elementos de convicção do juízo (artigo 81, § 3º da Lei n. 

9.099/95) assim como considerando a singeleza da questão litigiosa, qual 

seja, a subsunção ou não da conduta atribuída ao autor ao delito delineado 

no artigo 309 do CTB, passo a analisar as provas judicializadas para, ao 

final, emitir o juízo de conclusão sobre a denúncia em apreço.

E de proemio a mim parece imprescindível rememorar que consolidando a 

jurisprudência sobre os crimes de trânsito, definiu a Corte Cidadã que os 

crimes dos arts. 306, 308 e 310 do CTB são delitos de perigo abstrato, 

mas os crimes dos arts. 309 e 311, do Código de Transito Brasileiro, 

somente constituem-se em fato típico penal quando demonstrado o perigo 

de dano concreto à incolumidade pública, porque a conduta de dirigir 

veículo automotor sem permissão ou habilitação, de per si, não se constitui 

em ilícito penal e sim em mero ilícito administrativo, não se confundindo as 

instâncias sancionatórias.

 Sumulando a questão, o STF editou a Súmula nº 720 salientando que “O 

art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato 

perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no 

tocante à direção sem habilitação em vias terrestres”, salientando-se nos 

votos condutores que:

“Infração de trânsito: direção de veículos automotores sem habilitação, 

nas vias terrestres: crime (CTB, art. 309) ou infração administrativa (CTB, 

art. 162, I), conforme ocorra ou não perigo concreto de dano: derrogação 

do art. 32 da Lei das Contravenções Penais (precedente: RHC 80.362, Pl., 

7.2.01, Inf. STF 217). 1. Em tese, constituir o fato infração administrativa 

não afasta, por si só, que simultaneamente configure infração penal. 2. No 

Código de Trânsito Brasileiro, entretanto, conforme expressamente 

disposto no seu art. 161 - e, cuidando-se de um código, já decorreria do 

art. 2º, § 1º, in fine, LICC - o ilícito administrativo só caracterizará infração 

penal se nele mesmo tipificado como crime, no Capítulo XIX do diploma. 3. 

Cingindo-se o CTB, art. 309, a incriminar a direção sem habilitação, quando 

gerar "perigo de dano", ficou derrogado, portanto, no âmbito normativo da 

lei nova - o trânsito nas vias terrestres - o art. 32 LCP, que tipificava a 

conduta como contravenção penal de perigo abstrato ou presumido. 4. A 

solução que restringe à órbita da infração administrativa a direção de 

veículo automotor sem habilitação, quando inexistente o perigo concreto 

de dano - já evidente pelas razões puramente dogmáticas anteriormente 

expostas -, é a que melhor corresponde ao histórico do processo 

legislativo do novo Código de Trânsito, assim como às inspirações da 

melhor doutrina penal contemporânea, decididamente avessa às infrações 

penais de perigo presumido ou abstrato.[HC 84.377, rel. min. Sepúlveda 

Pertence, 1ª T, j. 29-6-2004, DJ de 27-8-2004.].

Portanto, a mera direção sem permissão ou habilitação para dirigir é, sem 

dúvidas, ilícito de trânsito, mas de natureza administrativa, 

configurando-se o crime, tão somente, quando essa conduta provoque, 

cause, gere um “perigo de dano concreto” à incolumidade do trânsito.

Em seu depoimento, o autor pelo fato delituoso afirma que não possui 

carteira de habilitação e que se envolveu em um acidente de trânsito 

ocorrido no bairro São José Operário, na data de 06/01/2018, ocasião em 

que pilotava uma motocicleta broz 150 de cor vermelha, vindo a colidir com 

uma camionete.

De tal panorama, já é possível colher elementos suficientes de autoria e 

materialidade delitiva, ensejando a prolação do édito condenatório.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia criminal proposta pelo 

Ministério Público em face de Alexandre Martins Pereira, condenando-o 

como incurso nas sanções descritas no preceito secundário da norma do 

art. 309 do CTB, ante ao cometimento do delito de dirigir veículo automotor 

em via pública sem permissão ou habilitação para tanto, gerando perigo de 

dano concreto com sua conduta.

Proferido o édito condenatório, em submissão ao princípio da 

individualização da pena, passo a fazer a dosagem da sanção penal, nos 

seguintes moldes:

CRIME DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – ART. 309 CTB

1ª FASE: Em se tratando do delito do art. 309 do CTB a pena definida na 

norma detenção, de seis meses a um ano, ou multa, não sendo 

recomendável na hipótese substituir a reprimenda corporal pela pecuniária 

porque o réu admitiu continuar não possuindo CNH e responde por outros 

delitos de maior potencial ofensivo, sendo necessária a aplicação da 

reprimenda principal, atendendo à função pedagógica que a pena deve 

ostentar.

Analisando as circunstâncias do fato (art. 59 do CP), verifico estarem 

presentes no caso a culpabilidade em sentido estrito, ou seja, o juízo de 

maior reprovabilidade da conduta e os motivos do crime como causas de 

adjetivação do comportamento penal.

Quanto à culpabilidade, admitiu o réu que não possui carteira de 

habilitação e que se envolveu em um acidente de trânsito, ocasião em que 

pilotava uma motocicleta broz 150 de cor vermelha, vindo a colidir com 

uma camionete, o que demonstra a irrazoabilidade da conduta, de 

reprovabilidade mais intensa que o normal.

Portanto, negativadas duas circunstâncias judiciais, já se mostra 

justificável a elevação da pena para além do mínimo legal, fixando-a, de 

início, em 7 meses e 15 dias de detenção.

2ª FASE: Na segunda fase da dosagem da pena em concreto, reconheço 

a existência da causa de atenuação da pena, referente à confissão 

espontânea, indiscutivelmente confirmatória do delito quanto à sua 

tipicidade, razão porque decresço a pena no patamar de 1/6, encontrando, 

nessa fase, a sanção em 6 meses e 7 dias de detenção.

3ª FASE: Finalmente, na última quadra da dosimetria penal, inexistentes 
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causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 6 meses e 7 

dias de detenção.

Fixada pena privativa de liberdade, em patamar bem próximo ao mínimo 

legal e sob regime mais brando (detenção), mas havendo, aparentemente, 

razões impeditivas à substituição/conversão da pena restritiva de 

liberdade por medida de outra natureza (restritiva de direitos), porque o 

condenado possui outros registro criminal, deixo de proceder a aplicação 

da regra do art. 44 do CP à hipótese, havendo de ser cumprida a pena 

fixada, o que será delimitado em sede de audiência admonitória.

Por fim, transitada em julgado a sentença proceda-se a alimentação do 

Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), dispensada a emissão 

de ofícios aos demais órgãos e instituições desde que integrantes do 

sistema unificado, registrando-se nele os impedimentos e restrições 

advindos da condenação, bem como encaminhando os competentes 

ofícios àqueles não integrados ao SEEU.

Considerando o trabalho desempenhado pela defensora dativo, FIXO em 

seu favor, honorários dativos no montante de 3,0 URH’S da tabela atual da 

OAB.

Ciência ao Parquet.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

P.I.C.

Juína-MT, 18 de novembro de 2019.

Haline Turino

Juíza Leiga

V I S T O S,

 HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95.

 Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se.

 P.I.C.

 Juína-MT, 18 de novembro de 2019.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 144411 Nr: 1354-41.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 O MM. Juiz sentenciou de forma oral, conforme fundamentos lançados em 

mídia digital, os quais, em sua parte dispositiva, ficaram assim lavrados: 

“Julgo improcedente a denúncia criminal apresentada pelo Ministério 

Público, absolvendo Marcelo Ramos da Silva, nos termos do artigo 366, III 

do CPP. Arbitro em favor do advogado nomeada o valor de 1,5 URH 

devendo ser expedido certidão para cobrança de honorários. 

Procedam-se às baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 149684 Nr: 5013-58.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARQUES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 O MM. Juiz deliberou : “Homologo a proposta de transação penal, nos 

termos do art. 76 da Lei 9.099/95, cumpridas todas as condições 

estabelecidas no termo de composição venham conclusos para análise e 

extinção. Havendo inadimplemento das condições, abra-se vistas ao 

Ministério Público. Arbitro em favor do advogado nomeado o valor de 1,0 

URH devendo ser expedido certidão para cobrança de honorários. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 143792 Nr: 873-78.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O MM. Juiz deliberou: “Homologo a proposta de suspensão condicional do 

processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, cumpridas todas as 

condições estabelecidas no termo de composição venham conclusos para 

analise e extinção. Havendo inadimplemento das condições abra-se vistas 

ao Ministério Público. Arbitro em favor da advogada nomeada para o ato o 

valor de 1,5 URH devendo ser expedido certidão para cobrança de 

honorários. Procedam-se às baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 150324 Nr: 5408-50.2019.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFMES, WSS, VBR, RRDCS, RAPB, WSDS, EDOMPDS, 

CWP, MTC, MBDSLPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - 

OAB:18766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O MM. Juiz deliberou“ “Homologo a proposta de composição civil dos 

danos, nos termos do art. 74 da Lei 9.099/95, cumpridas todas as 

condições estabelecidas no termo de composição, venham os autos 

conclusos para analise e extinção. Havendo inadimplemento das 

condições, dê vistas ao Ministério Público. Arbitro em favor do advogado 

nomeado o valor de 1,0 URH devendo ser expedido certidão para 

cobrança de honorários. Cumpra-se”.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003589-06.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA TOMAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso - PF/MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003589-06.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: ANDERSON DA SILVA TOMAZ EXECUTADO: 

PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - PF/MT 

Vistos. I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido 

de cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a Fazenda Pública, 

na pessoa do seu representante judicial, para que apresente impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos. II - FIXO 

os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do artigo 

85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao art.23, Lei 

8.906/94. III - Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o 

cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto 

no art.100, CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada 

impugnação, nos termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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Processo Número: 1000041-70.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA APARECIDA DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JÉSSICA FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA CARVALHO DA SILVA (TESTEMUNHA)

MANOEL MESSIAS MAZOTI (TESTEMUNHA)

MARCOS DE SOUZA DA SILVA (TESTEMUNHA)

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

IANARA CRISTINA DA SILVA (TESTEMUNHA)

CELITA FERREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000041-70.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CICERA APARECIDA DE FREITAS REU: JÉSSICA FERNANDA 

RIBEIRO DE ALMEIDA Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE” movida por CICERA APARECIDA DE FREITAS em face de JÉSSICA 

FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA, todos qualificados nos autos. Narra a 

autora que é possuidora da casa localizada na Rua Projetada 5, casa 115, 

Lote 7, quadra 6 no Residencial Parque da Serra na cidade e comarca de 

Mirassol D’Oeste– MT, CEP 78280-000, abdicada no Programa Social de 

bem-estar das Famílias em risco social com unidades habitacionais e que 

por problemas familiares teve que sair do imóvel por determinado tempo, 

quando deixou apenas seu filho residindo no local, até que este foi 

apreendido em razão de cometimento de crime. Impugnação à contestação 

apresentada em ID 18529432. Liminar indeferida em ID 20045397. 

Audiência realizada em ID 22191440, oportunidade na qual foram ouvidas 

as testemunhas Manoel Messias Mazoti, Marcos de Souza da Silva e 

Ianara Cristina da Silva. Memoriais finais apresentados em ID 23534527. 

Em seguida, os autos vieram-me conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 1.196 do Código Civil conceitua 

possuidor como “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de 

algum dos poderes inerentes à propriedade”, de modo que esclarece, 

igualmente, o próprio conceito de posse, compreendido como o fato de 

usar ou gozar da coisa como se proprietário fosse. Em análise dos autos 

verifico que a autora figurou como possuidora do imóvel guerreado, eis 

que a propriedade pertence ao Poder Público Municipal, conforme termos 

do contrato de ID 17361836, estando, portanto, correta a via eleita de 

reintegração da posse. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 560 

que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e 

reintegrado em caso de esbulho. Enquanto no art. 561 do mesmo diploma 

legal está elencados todos os requisitos que deve o requerente 

comprovar para obter êxito na reintegração, sendo eles: I - a sua posse; II 

- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do 

esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Pela análise 

do arcabouço probatório coligido aos autos, tenho que a autora 

demonstrou o exercício da posse, todavia, apenas até o dia em que seu 

filho foi apreendido, eis que posteriormente as testemunhas relataram que 

o imóvel ficou sem o emprego de cuidados adequados, aparentando estar 

abandonado. A testemunha da própria autora, Sr. Manoel, relatou que 

antes o imóvel era bem cuidado, todavia, posteriormente à saída da autora 

da casa, o filho desta passou a levar usuários de drogas para o local e 

“começou a bagunçar” e assim não ficou mais bem cuidado depois. 

Igualmente foi o relato da testemunha Ianara que afirmou ter o imóvel 

ficado abandonado depois da saída da autora. Assim, conclui-se a que a 

autora realmente após a apreensão do filho abandonou o imóvel, não 

exercendo mais os atos de zelo e cuidado prestados por um possuidor, o 

que deu azo à ocupação da reclamada. Por outro vértice, observo pelo 

Boletim de Ocorrência de ID 17361839 a informação de que a casa ficou 

sem moradores desde que a um inquilino desocupou e a requerente 

trancou o imóvel avisando que esta estava disponível para futuro aluguel. 

Tal fato demonstra outra irregularidade na conduta da autora enquanto 

possuidora de imóvel cedido por Programa de Assistência Social, eis que 

é vedada a transferência dos direitos recebidos à terceiros, conforme 

prevê a cláusula 2ª, II, ‘a’ do contrato de ID 17361836. O intuito da 

concessão das residências de referido programa social é dar um teto a 

quem vive em situação de extrema pobreza e não possui um local para 

morar e não permite que o beneficiário passe a residir em outro local 

alugando a moradia à terceiros, eis que desvirtua totalmente a finalidade 

do imóvel e descumpre a cláusula citada. Finalmente, observo que a posse 

da requerida está sendo exercida de forma a atribuir ao imóvel a função 

social e o objetivo do programa assistencial, o que legitima sua ocupação, 

tanto que houve inclusive reconhecimento da legitimidade da posse 

exercida por meio de decisão do Conselho Municipal de Habitação de Id 

18515995 e 18515999. Portanto, outra não pode ser a conclusão deste 

juízo senão que a autora deixou de residir no imóvel, deixou de prestar os 

cuidados necessários e não estava exercendo a função social esperada 

e o objetivo do contrato assinado com o Poder Público Municipal, sendo 

estes os elementos do direito da autora que lhe incumbia provar e não 

logrou êxito em demonstrar. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos vertidos na exordial, EXTINGUINDO o feito com resolução do 

mérito (art. 487, inciso I do CPC). CONDENO o autor ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, 

cuja verba fixo em 10% (dez por centos) sob o valor da causa, exegese 

do art. 85, §2º, do mesmo Códex. Decorrido o prazo recursal sem 

manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de janeiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000351-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE VAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO COMPLEMENTAR:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000351-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE VAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO COMPLEMENTAR:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000351-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE VAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO COMPLEMENTAR:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002981-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE ALVES ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000492-95.2019.8.11.0011

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 768 de 1067



Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado do 

requerente para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000106-31.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000106-31.2020.8.11.0011. 

AUTOR: ROSALINA GONCALVES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por 

ROSALINA GONÇALVES DA SILVA contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Os autos vieram 

conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão 

da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto 

probatório até então produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que os documentos médicos 

juntados são apenas exames e não trazem qualquer prova inequívoca da 

incapacidade da autora em exercer suas atividades laborais. Assim, 

restam algumas provas imprescindíveis para o restabelecimento do 

beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, 

caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será 

revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, 

que servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 200355 Nr: 115-20.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdF, MdT, IJB, JRdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 186, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 26.141,90 (vinte e seis mil, cento e quarenta 

e um reais e noventa centavos), observando CPF/CNPJ n° 

758.686.399-68, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 
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responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 25 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 76820 Nr: 1643-65.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. C. Pereira Santos e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes - OAB:10.904, 

Adelmo Góes Emerick - OAB:10904, Artur William Mori Rodrigues 

Motta - OAB:273475, DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a exequente para se manifestar acerca da ocorrência da 

prescrição do crédito executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o 

silêncio interpretado como concordância.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 29 de outubro de 2019.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253825 Nr: 5124-55.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rener Damacena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O

 (...)ia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Por sua vez, aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (artigos 186 e 927 do CC/2002). 

3. Impõe-se a responsabilização civil do Detran quando comprovado que 

houve falha da prestação do serviço de vistoria veicular que não apurou a 

adulteração do bloco motor quando a parte autora adquiriu o bem. Dano 

material comprovado. 4. A situação caracterizada nos autos autoriza o 

acolhimento da pretensão indenizatória de danos morais, porquanto está 

demonstrado que a autora-apelada suportou demasiado prejuízo de ordem 

subjetiva, em razão da falha da prestação do serviço. 5. Apelação 

conhecida e não provida. (TJ-MS 08004968420138120016 MS 

0800496-84.2013.8.12.0016, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data 

de Julgamento: 13/12/2017, 2ª Câmara Cível)”Assim, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido constante da presente ação, JULGANDO extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a autarquia requerida a pagar 

ao requerente a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corridos monetariamente, pelo INPC e 

acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, bem como na OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na retirada do 

nome do autor do documento do veículo apreendido, com efeitos a partir 

da data da apreensão, confirmando a tutela alhures deferida. CONDENO o 

requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito 

econômico obtido, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Sentença não 

sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC e art. 

460 da CNGC.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, e, REMETAM-SE 

ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 27 de janeiro de 2020.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25676 Nr: 250-76.2007.811.0011

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gilberto Marcondes Junior, André Cruz Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gramel Indústria e Comércio de Cereais e 

Derivados Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Maques Ochiuchi - OAB:14495/B

 Aportando aos autos as informações ora deferidas, deverá o feito 

tramitar em segredo de justiça. INTIME-SE a exequente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8066 Nr: 40-16.1993.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. TOLON, Edelcides Aparecido Tolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Intimo o advogado da parte autora da certidão de fls. 427, a seguir 

transcrita: Certifico que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM. 

Juiz(a) de Direito da 1ª Vara desta Comarca, Processo 

n.40-16.1993.811.0011 – Cód. 8066, que me dirigi ao endereço 

mencionado ao r. mandado, no dia 14/10/2019 às 15:40hs e DEIXEI DE 

PENHORAR, DEPOSITAR E AVALIAR BENS de E. A. TOLON e do Sr.º 

EDELCIDES APARECIDO TOLON, pois me dirigi ao endereço constante do 

Mandado lá constatei que atualmente funciona a Empresa Maxnet 

Segurança Eletronica. O referido é verdade e dou fé. Mirassol D’oeste/MT, 

13/11/2019. LÚCIO MAURO LEITE LINDOTE, Oficial de Justiça, Matrícula 

8275.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253130 Nr: 4801-50.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios do Seguro - DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.194-A

 INTIME-SE o requerente para se manifestar e pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247816 Nr: 2045-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Cesar do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A, Seguradora Lider dos 
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Consórcios de Seguro DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 INTIME-SE o requerente para se manifestar e pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248352 Nr: 2266-51.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Cristian Duarte Calimerio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIME-SE a parte autora acerca do levantamento para em 15 (quinze) 

dias manifestar-se, sendo o silêncio interpretado como quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 201916 Nr: 357-76.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Gasques Bordone

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA KLEIN SIMON - 

OAB:18781, Patricia Gevezier Podolan - OAB:6581, SÂMYA 

SANTAMARIA - OAB:15.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes manifestaram expressamente concordância 

com o laudo pericial realizados nos autos às fls. 718/718-v e 720, 

HOMLOGO o referido laudo, para que surtam os efeitos legais.

Tendo em vista a homologação da perícia técnica, bem como que não 

pende o feito de dilação probatória, DECLARO encerrada a instrução 

processual, de modo que DETERMINO a intimação das partes para 

apresentação das alegações finais, no prazo legal.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001867-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE JESUS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia dia 

21/02/2020, às 09:00 horas, para a realização de perícia médica com a 

Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto 

causídico informar a parte autora para que compareça à pericia designada 

munida dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000590-80.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO : Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia dia 

21/02/2020, às 09:20 horas, para a realização de perícia médica com a 

Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto 

causídico informar a parte autora para que compareça à pericia designada 

munida dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002360-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZENE ALCANJO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia dia 

21/02/2020, às 09:40 horas, para a realização de perícia médica com a 

Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto 

causídico informar a parte autora para que compareça à pericia designada 

munida dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Mirassol d'Oeste/MT, 28 de janeiro 

de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001986-92.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS MACENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia dia 

21/02/2020, às 10:00 horas, para a realização de perícia médica com a 

Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto 

causídico informar a parte autora para que compareça à pericia designada 

munida dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Mirassol d'Oeste/MT, 28 de janeiro 
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de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002072-63.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DE LURDES FERREIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 10:20 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001983-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 10:40 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001692-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DOS SANTOS BORQUILHA (AUTOR(A))

ELZA DOS SANTOS BORQUILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 11:00 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001092-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO XAVIER BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 11:20 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Mirassol d'Oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. Gestor 

de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002516-96.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUFRASIO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

YONE RODRIGUES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 11:40 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003066-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MARTINS NERIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 12:00 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001442-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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FATIMA CAVALIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 13:00 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003370-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE VALENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

28 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000804-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE OLIVEIRA HENRIQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 13:20 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001903-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO XAVIER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 13:40 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001952-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ANTONIO LEME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 14:00 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003255-69.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 14:20 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000053-50.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZENIR ALVES CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELMA PEREIRA AGULHO OAB - MT9734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REQUERIDO)

 

Código: 1000053-50.2020.8.11.0011 Vistos. Em análise ao caderno 

processual, verifico que inexiste nos autos documentações pessoais da 

requerente, comprovação da alegada hipossuficiência, comprovante de 

endereço e demais documentos pertinentes à sua qualificação. Dessa 

feita, DETERMINO seja intimada a parte requerente para sanar a omissão 

apontada, nos termos do art. 321, CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
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pena de indeferimento da inicial. Na oportunidade, manifeste a requerente 

sobre a qualificação paterna dos infantes para que eventualmente integre 

o polo passivo da ação devido ao suposto abandono relatado. Após, 

conclusos. Às providências. Mirassol D’Oeste – MT. HENRIQUETA 

FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003252-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOSE TIMOTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 14:40 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001958-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

 

Autos nº 1001958-27.2019.8.11.0011 Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – 

CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes MALVINA 

ALVES DE OLIVEIRA SANTOS e SAEMI SEGURADORA S/A, em que 

aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a 

reclamada se abstenha de realizar os descontos mensais na conta 

bancária da autora ou que de qualquer forma se relacione com os 

serviços da SAEMI. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, 

RECEBO a petição inicial com seus documentos, e DEFIRO as benesses da 

justiça gratuita. No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando se cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado 

um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – 

sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte 

autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a 

parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à 

parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem 

como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 

Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do 

ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem 

como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos 

autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu 

alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – 

CPC, art. 333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

mister algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em 

casos semelhantes, acerca dos requisitos à inserção do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto 

Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) existência de dívida; b) 

vencimento; c) valor líquido e certo, complementando-os, com aviso 

prévio, nos termos do que preceitua o art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: 

“Ação cautelar. Pedido no sentido de que o Tribunal ordene ao juiz da 

causa se pronuncie sobre ocorrência de interrupção de prescrição e 

inversão do ônus da prova - Situações, no entanto, que se for o caso, e 

somente no momento processual adequado, é que reclamarão 

pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de interesse recursal 

quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa parte. Exibição de 

documentos - Liminar - Concessão - Presença dos pressupostos legais 

autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do nome do agravante 

dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - Requisitos 

estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso repetitivo - REsp 

1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não demonstrado - 

Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa extensão, 

parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 0561975-4 - Órgão 

Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- Julgamento: 15 de abril 

de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA - 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 

unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 
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colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do bom direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão 

conta que a requerente, apesar de estar tendo descontos em seu 

benefício, aduz que as cobranças são indevidas, tendo em vista que não 

contratou o serviço que lhe está sendo descontado. O perigo da demora 

reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte 

requerente, tendo em vista que a requerida vem descontando 

indevidamente direto de sua folha de pagamento valores referentes ao 

serviço não contratado, não podendo continuar sendo cobrada por algo 

que não adquiriu. Com essas razões e os requisitos do art. 273 do 

CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que a 

demandada se abstenha de realizar os descontos mensais na conta da 

autora ou que de qualquer forma se relacione com a adesão de seguro, no 

prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena das constrições 

cabíveis. INTIME-SE a parte requerida acerca da presente decisão, para 

cumprimento da tutela deferida. Com o olhar volvido à tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, 

e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, DESIGNO Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 03/03/2020, às 14h30min. CITE-SE a parte 

requerida para que compareça à solenidade supracitada, devidamente 

acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser informada a 

impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado um dativo, 

devendo a parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, na oportunidade, deverá a parte demandada, caso não 

detenha interesse na autocomposição, informar por meio de petição, com 

antecedência de até 10 (dez) dias antes da audiência. INTIME-SE o autor 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). 

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo será homologada por esta 

Magistrada em sede de solenidade. Não obtida a autocomposição, sairá à 

parte requerida devidamente intimada para a apresentação de 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344 do NCPC). Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. 

Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. 

LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003320-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 15:00 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001851-80.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 15:20 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002865-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE FATIMA DOS SANTOS CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 15:40 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003356-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 16:00 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1003340-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI FILIPIN DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020, 

às 16:20 horas, para a realização de perícia médica com a Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar 

a parte autora para que compareça à pericia designada munida dos 

seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, 

exames complementares que identifiquem sua patologia e documento com 

foto para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 256288 Nr: 190-20.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Custodia Josefa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203493 Nr: 636-62.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evando de Paula Baia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112984 Nr: 2159-51.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMY, DSY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 Intimar o advogado dos requeridos de que foi efetuado a penhora, 

através de Termo, que encontra-se nos autos as fls. 420, conforme 

determinado na R. Decisão de fls. 416, cujo teor transcrevo:"Código: 

112984. Aqui se tem ação de execução por Título Executivo Extrajudicial. 

Realize-se a penhora do bem imóvel por termo nos autos, em consonância 

com a norma contida no artigo 845, §1º do Código de Processo Civil. Por 

último, intime-se o executado da penhora realizada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de Outubro de 2019. 

Marcos André da Silva, Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259793 Nr: 1729-21.2018.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maicon Correia Rojas Silverio, Marlon Correia Rojas 

Silveira, Aparecida da Silva Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samir Rojas Silverio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19102, KARINA DAS GRAÇAS VIERIA BARCELOS - OAB:256363

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259189 Nr: 1516-15.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ortega Tomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wescley Barros Ortega Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste no teor da certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 63, cujo teor transcrevo:"C E R T I D Ã O. Em 

cumprimento ao Mandado de Intimação, nos autos supra, após diversas 

diligências realizadas no endereço descrito no mandado, na cidade de 

Curvelândia, termo desta Comarca, me deparei com a residência fechada, 

razão que NÃO OBTIVE ÊXITO NA INTIMAÇÃO de WESCLEY BARROS 

ORTEGA TOMÉ, informou a Srª Maria que era vizinha do intimando e de 

sua mãe, diz que os conheceram e que eles se mudaram há 

aproximadamente 08 (oito) meses e não soube informar o paradeiro, 

efetuei diversas ligações no telefone descrito no mandado e não obtive 

êxito. Realizada as diligências, devolvo a Central de Mandados. Dou fé. 

Mirassol D’Oeste, 22 de janeiro de 2018. Mário Rodrigues Lima Júnior, 

Oficial de Justiça"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227883 Nr: 683-02.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Gabriel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor para se manifestar nos autos sobre o Laudo 

Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 32213 Nr: 2773-27.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Moreira Anicacio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmar a advogada da parte autora de que os autos foram desarquivados 

e encontram-se nesta secretaria a vossa disposição.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003771-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEISE SCARLATH CEBALHO BEZERRA (REQUERENTE)

THIAGO HENRIQUE BEZERRA (REQUERENTE)

ERICK DIAS DIOLINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Cód. 1003771-89.2019.8.11.0011 Aqui se tem pedido de alvará judicial, 

promovido por THIAGO HENRIQUE BEZERRA, GEISE SCARLATH CEBALHO 

BEZERRA e ERICK DIAS DIOLINDO, em detrimento dos valores deixados 

pelo seu pai falecido Deucides Bezerra Diolindo, falecido em 19/03/2018. 

Consta na inicial que o falecido deixou 3 (três) filhos, sendo eles oriundos 

de relacionamentos diversos. Juntou os documentos pessoais dos 

herdeiros, certidão e óbito e extrato da conta bancária. Inicialmente, defiro 

a gratuidade de judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código 

de Processo Civil, com base na documentação posta em ID n. 27213594. 

Em seguida, verifico que o de cujus é casado com a Sra. Maria Aparecida 

dos Santos Bezerra, não tendo sido qualificada, de modo que determino a 

sua inclusão no polo ativo da demanda, devendo ser prontamente intimada 

acerca do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Determino à Secretaria 

Judicial que expeça ofício ao Banco Bradesco, agência de Mirassol 

D’Oeste/MT, para que, em 15 (quinze) dias, informe a este Juízo a 

existência de eventuais ativos financeiros deixados por Deucides Bezerra 

Diolindo. Oportunamente, conclusos. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003964-07.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE GUEDES SEVERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI SEVERINO (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Autos nº 1003964-07.2019.8.11.0011 Vistos. RECEBO a inicial em todos 

os seus termos e DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita conforme 

requerido, podendo ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas 

as hipóteses legais. Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC, artigo 

189, II) e em prioridade de tramitação. Em razão da não comprovação da 

renda do alimentante, FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente e mais 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias que forem 

indispensáveis, a partir da citação e prosseguindo até decisão final da 

causa, até o dia 10 (dez) de cada mês, utilizando-se das informações 

bancárias a serem prestadas pela autora. Com o olhar volvido à tentativa 

de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, 

e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 03/03/2020 às 16h. CITE-SE a parte requerida para que compareça à 

solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, 

sendo que em caso de ser informada a impossibilidade de constituir 

advogado que lhe seja nomeado um dativo, devendo a parte ser citada 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá 

a parte demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, 

informar por meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes 

da audiência. INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, nos termos 

do §3º, do art. 334 do CPC. As partes poderão constituir representante, 

por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir 

(§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo será homologada por esta Magistrada em sede de solenidade. Não 

obtida a autocomposição, sairá à parte requerida devidamente intimada 

para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). Registre-se que no ato 

da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida 

sobre a possibilidade de constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. CIÊNCIA ao MPE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

Legal (datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003963-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS JANE ALVES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SULIANA ALVES DE BRITO OAB - MT23040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA ROBERTO DA SILVA (REU)

MARIA ALICE ROBERTO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código n.º 1003963-22.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação ordinária de 

imissão de posse proposta por FRANCIS JANE ALVES DE BRITO em face 

de ALEXANDRA ROBERTO DA SILVA e MARIA ALICE ROBERTO DA 

SILVA, por meio da qual a autora pugna pela concessão de tutela 

antecipada para determinar a desocupação das requeridas do imóvel de 

sua propriedade, e no mérito, a confirmação da tutela. Fundamento. 

Decido. Defiro as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes, do CPC/15. E recebo a petição inicial em todos os seus termos. 

Em se tratando de antecipação de tutela, necessária se mostra a 

verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: a existência da prova inequívoca e 

a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano 

irreparável ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório do réu. No caso, é cabível a antecipação 

da tutela pautada na presença dos requisitos ensejadores da medida – art. 

300, CPC, que se revestem na prova da propriedade, por meio do registro 

do imóvel (ID n. 26745302), escritura pública (ID n. 26745305), notificação 

extrajudicial (ID n. 26745299), bem como a ata de tentativa de conciliação 

com as requeridas em ID n. 26745306. Assim, restou demonstrada a prova 

inequívoca da plausibilidade do direito material, invocado pela requerente, 

condição imprescindível para a concessão da tutela antecipada. Quanto 

ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, este 

requisito também restou demonstrado porque o direito do requerente, 

como atual proprietário do bem, vem sendo obstado indevidamente pelos 

requeridos. Além disso, não é coerente que o autor aguarde a tramitação 

da instrução processual para poder usar e gozar do imóvel adquirido. Em 

casos semelhantes já se julgou: TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

00066283920198190000 (TJ-RJ) Jurisprudência • Data de publicação: 

03/04/2019 EMENTA Ação de Imissão de Posse. Juiz a quo que deferiu o 

pedido liminar de imissão de posse de imóvel arrematado em leilão 

extrajudicial em favor dos autores. M A N U T E N Ç Ã O. A tutela de 

urgência prevista no artigo 300 do CPC/2015 prevê requisitos para sua 

concessão, quais sejam, a análise da probabilidade do direito, o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 777 de 1067



verifica-se que os documentos juntados evidenciam, especialmente, a 

probabilidade do direito. As demais questões trazidas neste AI não foram 

apreciadas na decisão recorrida, não podendo a Câmara pronunciar-se, 

sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Aplicação da Súmula 59 

do TJRJ. D E S P R O V I M E N T O D O R E C U R S O. Deste modo, defiro 

o pedido de antecipação da tutela para determinar a desocupação 

voluntária do imóvel pelas requeridas ou por quem estiver ocupando o 

imóvel denominado Lote 05 da quadra 45, situado no loteamento 

Residencial Alto da Boa Vista, desta cidade, com área de 300 m2, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva a partir do 

final deste prazo. De outro vértice, designo audiência de conciliação, nos 

moldes do artigo 334, do Código de Processo Civil, para o dia 03 de março 

de 2020, às 13h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Citem-se os 

réus pra comparecimento à audiência e, se restar frustrada a conciliação, 

ficará intimado também para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias a partir do dia útil seguinte à audiência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA 

Juíza de Direito em Substituição Legal (datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003903-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ASSONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CONTINENTAL LTDA (REU)

EDILTON ALVES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1003903-49.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de cobrança 

proposta por VALDER ASSONI em desfavor de MERCADO CONTINENTAL 

LTDA e CRISTIANE DA COSTA SOUZA. Recebo a petição inicial e defiro 

as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes, do 

CPC/15. Em sequência, designo audiência de conciliação para o dia 03 de 

março de 2020, às 13h00min. Cite-se e intime-se os requeridos para que 

compareçam à audiência designada, devendo se fazer acompanhar por 

advogado. Frise-se que a citação deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da solenidade, devendo o Oficial de Justiça 

advertir o citando de que a contestação deverá ser apresentada no prazo 

de 15 (quinze) dias após a realização da audiência. Insta salientar que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

penalizado com multa de até 2% (dois por cento) do valor da causa. 

Ressalto, por oportuno, que ambas as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, tal como 

prevê o artigo 334, §9, do Código de Processo Civil. Mirassol D’Oeste /MT. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

(datado e assinado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001204-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE LIMA STROLISCHEIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente intimada acerca das R. Decisões constantes nos Ids 

26601036/24682224, tendo decorrido o prazo sem comprovar a quitação 

do débito ou opor embargos. Certifico, ademais, que promovo com 

INTIMAÇÃO da exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, em atenção a R. Decisão de Id. 26601036. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 28 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes 

de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000324-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELAINE MENDES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnada apresentou manifestação 

de Id. 28167102, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §3º da R. Decisão de Id. 28205665 Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 28 de janeiro de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 28446528. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 28 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003978-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DULCIYARA BUENO DA CUNHA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO APARECIDO SILVA (REQUERIDO)

VERA LUCIA ANAYA ALVES DE ASSIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003978-88.2019.8.11.0011. REQUERENTE: DULCIYARA BUENO DA 

CUNHA LOPES REQUERIDO: FABIANO APARECIDO SILVA, VERA LUCIA 

ANAYA ALVES DE ASSIS Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 

38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que a requerente pugna 

pela extinção do feito, tem-se que fora satisfeita a obrigação. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1001562-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA E LESO LTDA - ME (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTB - PUBLICIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXCIPIENTE)

DEBORAH GUIMARAES (EXCIPIENTE)

 

Processo: 1001562-84.2018.8.11.0011 Vistos etc, Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

FUNDADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por TEIXEIRA E 

LESO LTDA – ME em face de LTB PUBLICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA – ME, sob o fundamento de que tramita os autos 

8010017-55.2014.8.11.0011 neste juízo, o qual foi julgado procedente 

determinando ao Requerido a restituição do valor pago indevidamente e 

condenação por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil Reais). 

Requerido o cumprimento da sentença, a busca por bens restou inexitosa. 

Assim, aduz que a empresa requerida é gerida de forma temerária, 

levando seus credores a acumular prejuízos, razão pela qual requer a 

desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão no polo passivo 

da sócia e administradora da Requerida, Débora Guimarães. Citada, não 

houve contestação ao pedido, portanto, aplico à requerida os efeitos da 

revelia. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Ademais, 

o autor requereu o julgamento antecipado. Destaco que o instituto da 

desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida 

quando demonstrada fraude ou abuso de direito relacionado à autonomia 

patrimonial da pessoa jurídica. Assim, apenas se comprovado o desvio de 

finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial dela com os sócios é 

que cabe falar em desconsideração, e, consequentemente, no sacrifício 

do patrimônio destes. Nesse sentido, são os seguintes precedentes do 

STJ, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. 

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA 

SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO 

PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 

ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que 

permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação 

dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos 

no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução 

jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a 

tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da 

personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela 

dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de 

regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da 

pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do 

Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a 

pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado 

mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. 

O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da 

sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da 

personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de 

divergência acolhidos. (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) 

(g.n.) A personificação jurídica é um instrumento legítimo de distinção 

patrimonial e, como no caso da sociedade empresária executada, de 

limitação de responsabilidade, que só pode ser desconsiderada se o seu 

uso estiver afastado dos fins para os quais foi constituída. Desse modo, 

não basta o inadimplemento de uma obrigação pela pessoa jurídica, é 

necessário que tal inadimplemento decorra do desvirtuamento da sua 

finalidade. No caso em apreço, não restaram comprovadas as 

circunstâncias elementares para que a sócia da empresa executada, 

tenha de responder com o seu próprio patrimônio, cuja existência sequer 

está demonstrada. A dificuldade de se encontrar bens da empresa 

executada e o encerramento de suas atividades, ainda que subsistentes 

os registros e cadastros em órgãos como a Receita Federal e a Junta 

Comercial, não são suficientes para ensejar a desconsideração da 

personalidade jurídica da executada e, assim, alcançar o patrimônio da 

sócia. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIRETO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS - 

DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL - NÃO 

COMPROVADOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. PRECEDENTES 

DESTA CORTE E DO STJ. Tendo presente a excepcionalidade de que se 

reveste a desconsideração da personalidade jurídica, esta somente se 

aplica nas hipóteses em que o devedor tenha praticado algum ato ilícito 

configurado por abuso de direito ou excesso de poder, nos termos 

preconizados no art. 50 do Código Civil. Embora o noticiado encerramento 

irregular das atividades da empresa agravada, esse dado, por si só, não 

constitui motivo justificável para caracterizar a fraude ou abuso de poder 

por parte dos dirigentes da agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70082562612, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em: 06-11-2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL 

EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. A 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA É MEDIDA 

EXCEPCIONAL, DEPENDENDO DA COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA 

PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO ATO INTENCIONAL DOS 

SÓCIOS DE FRAUDAR TERCEIROS COM O DESVIO DE FINALIDADE, OU 

PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA E DE SEUS 

SÓCIOS. SITUAÇÕES NÃO CARACTERIZADAS NOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO CASO CONCRETO. DECISÃO 

MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento, Nº 70080462302, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 

08-05-2019) Nesse sentido, o autor não fez prova do desvio de finalidade 

da empresa executada nem mesmo da confusão patrimonial necessária 

para se acolher a sua pretensão incidental, que é aquela caracterizada 

pelo "cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do 

administrador ou vice-versa", nos termos do inc. I, § 2º do art. 50 do CC. 

Ante o exposto, julgo improcedente o presente incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003528-48.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOS REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Processo 1003528-48.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA 

proposta por MARLENE DOS REIS DA SILVA em desfavor de SUL 

AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, alegando que o 

Requerido realizou descontos em sua conta de serviços não contratados. 

A Requerida, devidamente citada, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação. Assim, aplico-lhe revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 

9099/95. Desta forma, passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro 

no artigo 355, II do CPC. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

à parte autora. Explico. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 
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consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. A Requerida deixou de apresentar contestação, presumindo, 

pois, verdadeiros os fatos alegados na exordial. Sendo assim, restou 

demonstrado a falha na prestação de serviço pelo demandado, sendo a 

procedência do pedido exordial medida que se impõe. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Quanto aos danos morais, embora a cobrança 

indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral 

indenizável, tenho que os descontos indevidos no benefício previdenciário 

percebido pela autora comprovam o ato ilícito, de modo que ficou privada 

de parte do valor utilizado para o custeio das suas necessidades básicas 

e verba de caráter alimentar. Logo, no caso concreto, a situação a qual foi 

submetida a autora transbordou em muito a esfera dos dissabores 

inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é devida a reparação 

pelos danos imateriais suportados. Assim, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR o 

Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da 

CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e 

juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; b) 

CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em dobro, o valor descontado 

indevidamente da conta do autor, no montante total de R$ 256,56 

(duzentos e cinquenta e seis Reais e cinquenta e seis centavos), o qual 

deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, 

Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003911-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003911-26.2019.8.11.0011. REQUERENTE: PEDRO GOMES DOS SANTOS 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 28407406 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e 

após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001738-29.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA CABRIOTTI DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001738-29.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: NILDA CABRIOTTI DUARTE 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão 

de ID 28450144, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-44.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS COITINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000379-44.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS 

COITINHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em 

favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta 

certidão de ID 28450149, tem-se que fora satisfeita a presente execução. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000587-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA CLARA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000587-62.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: MARIA CLARA SANTANA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão 

de ID 28450169, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003536-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003536-25.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MICHELY LUCAS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, atendido 

o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a 

lide posta em discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia a 

prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular 

prosseguimento do feito, embora devidamente intimado (id de n. 

27305357). Assim, a ausência de impulso processual da parte autora, 

implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do 

NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710392026 

(TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. 

INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a 

parte se mantém inerte em atender à determinação judicial para dar 

prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto endereço do réu ou 

de converter a demanda em execução, a extinção do processo é medida 

que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, 

do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” (negritos nossos) Diante 

disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010125-50.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010125-50.2015.8.11.0011. EXEQUENTE: IARA PASCOLAT CORADINI 

RAIES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do 

alvará expedido nos autos em favor da autora, conforme manifestação de 

ID 27179620, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003695-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARZOCHI TEIXEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003695-65.2019.8.11.0011. REQUERENTE: FLAVIA MARZOCHI TEIXEIRA 

LOPES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 28464488, para MAJORAR 

o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos da 

decisão que deferiu a tutela antecipada, de modo que INTIME-SE a 

demandada para cumprir a obrigação imposta, devendo proceder com o 

religamento da energia elétrica, imediatamente, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, nos termos da r. decisão com o valor da multa ora 

aumentada, sob pena de crime de desobediência. Após o decurso do 

prazo, DIGA a autora em 05 (cinco) dias, voltando-me conclusos. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003816-93.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA BRBOSA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora da R. Decisão 

constante do id. 28453962, bem como, para que informe o novo endereço 

da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-17.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA COSTA ALECRIM (AUTOR)

ALESSANDRO JESUS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOUZA SILVA VIDEO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 28455257, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 17/03/2020 às 16:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003815-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIQUINHA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora da R. Decisão 

constante do id. 28455386, bem como, que informe o atual endereçoda 

parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001263-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001263-10.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ORDALICE BARBIZANI 

PEREIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 28455904, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-71.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AURENI ALCIDES DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 28459092, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 17/03/2020 às 14:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000099-39.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE MELO FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000099-39.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: JOSE FERREIRA DE MELO FILHO Vistos. I – INTIME-SE a 

parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, 

§2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria 

Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo 

CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incidir em multa de 10% do total da condenação e, também, de 

honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, 

do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo 

acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000091-62.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000091-62.2020.8.11.0011. REQUERENTE: MARCELO V. VITORAZZI - 

EPP Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal 

n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem 

por finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos 

litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo 

autocomposição entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo 

exposto, HOMOLOGO a autocomposição exordial em todos os seus 
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termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003746-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E 

VIDEO GAMES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO OAB - SP146791-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ VICENTE BRAGHINI INOCENCIO OAB - SP400197 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

embargante para que apresente os dados bancários necessários à 

liberação do montante bloqueado, consoante estipulado e determinado 

pela R. Decisão de Id. 26243529, sendo eles: nome beneficiário, CPF/CNPJ, 

Banco, Agencia, Conta e tipo de Conta, no prazo de 05 (cinco) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 27/01/2020 Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002955-10.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BEHM KRELING SILVA (REQUERENTE)

DORALICE BEHM KRELING (REQUERENTE)

ALEXANDRE BEHM KRELING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: 1002955-10.2019.8.11.0011 Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE BAIXA DE VEÍCULO INEXISTENTE C/C 

DANOS MORAIS proposta por ALEXANDRE BEHM KRELING, FABIANA 

BEHM KRELING SILVA e DORALICE BEHM KRELING em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN, alegando que são herdeiros do 

Sr. José Valdenir Kreling, falecido no ano de 2018. Ocorre que o de cujus 

foi proprietário de um veículo GM - OPALA COMODORO, ano 1979 e 

modelo 1979, placa: JYD1865, Renavam nº 125313349, CHASSI: 

5P87EJB142417, o qual foi vendido em 1995 e comunicada a venda ao 

DETRAN no ano de 2001. Porém, no comunicado de venda não foi inserido 

os dados do comprador. O fato é que em 2007, necessitando vender um 

imóvel, o de cujus descobriu que havia débitos de IPVA e licenciamento do 

referido veículo referente aos anos de 2002 a 2006. Assim, o de cujus se 

viu obrigado a fazer um parcelamento da dívida, pagou duas parcelas e 

não teve condições financeiras de pagar as demais, sendo inscrito na 

dívida ativa. Agora os autores estão impossibilitados de fazerem o 

inventário ante o protesto existente. Requerem, liminarmente, a suspensão 

da cobrança dos débitos referente ao veículo, exclusão do nome do 

cadastro restritivo de crédito e baixa do protesto. No mérito, requerem a 

restituição dos valores pagos das parcelas; declaração de inexistência da 

propriedade do veículo ao de cujus e desobriga-lo dos encargos 

tributários desde a tradição ocorrida em 1995; a baixa do veículo para 

evitar novas cobranças e condenação dos requeridos ao pagamento por 

danos morais. Deferida a tutela antecipada nos termos requerido na 

decisão proferida em ID 22332107. Tratando-se de matéria que independe 

da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, pois, não sendo 

possível requerer a baixa administrativamente, se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de suas pretensões. De 

antemão declaro a prescrição do pedido de restituição parcelas pagas, 

uma vez que o prazo para ações de ressarcimento contra a Fazenda 

Pública é quinquenal. Passo à análise do mérito. O Requerido DETRAN 

apresentou contestação dissertando sobre os requisitos de baixa de 

veículo, dos quais os autores não podem se esquivarem. Considerando o 

caso em concreto, verifica-se a impossibilidade dos autores cumprirem os 

requisitos do artigo 126 do CTB e da Resolução 11/98 do CONTRAN para 

proceder à requisição de baixa administrativa. Há de se ressaltar, ainda, 

que o ano de fabricação do referido veículo é 1976 e a alienação ocorreu 

em 1995, sendo que o CTB data de 1997 e a Resolução do CONTRAN de 

1998, ou seja, tais exigências não observadas à época simplesmente não 

existiam. Logo, exigir dos autores que depois de mais de 24 anos 

apresentem a documentação legal exigida para baixa administrativa não se 

mostra razoável. Ademais, os autores comprovaram a tradição do veículo 

conforme documento anexado em ID 22291901. Outrossim, pelo ano de 

fabricação do veículo, pressupõe que este não está mais em circulação, o 

que impõe o procedimento de baixa administrativa. No que tange aos 

danos morais, os autores fazem jus a uma compensação pelo abalo 

extrapatrimonial experimentado, ante o protesto realizado no nome do 

falecido. Note-se que o Sr.José Valdenir Kreling possuía o documento de 

comunicação de venda emitido pelo próprio DETRAN, contudo, o requerido 

optou por ignorar as razões aqui explanadas e persistir na cobrança. 

Assim sendo, tenho que o requerido deve ser responsabilizado, porquanto 

comprovada a cobrança indevida. No caso concreto, tenho que a hipótese 

dos autos reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que 

o aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pelo requerido são 

presumidos, conferindo o direito à reparação, sem a necessidade de 

produção de outras provas. Em outras palavras, o próprio fato já 

configura o dano. A falta de responsabilização dos agentes que se 

desviam das normas contribui preponderantemente para a situação 

encontrada. A não aplicação de correção pode conduzir a um quadro de 

repetição, caracterizando irregularidades iguais a esta. Eis que 

caracterizado o ato ilícito do Ente Público, que se desincumbiu do ônus de 

averiguar a autenticidade das informações que lhe foram apresentadas, 

ocasionando, pois, danos ao Requerente, o que enseja a obrigação de 

arcar com o dano sofrido. Com efeito, tal situação gera o dever de 

indenizar eis que comprovado nos autos o nexo causal entre o ato da 

Administração Pública e o dano dele proveniente. Desse modo, em face 

dos elementos probatórios coligidos, tem-se indiscutível a falha no serviço 

do órgão praticado pelos seus agentes, que por certo causou transtornos 

e muitos aborrecimentos, sendo que, por consequência de sua conduta 

ilícita, o dever de indenizar é medida que se impõe. Comprovada a 

existência do dano e do nexo causal e ausente excludente capaz de 

afastar a responsabilidade civil, identificados os elementos necessários á 

configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar o quantum. 

Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, para: a) Confirmar a liminar 

deferida; b) DETERMINAR a baixa do registro do veículo objeto da 

demanda junto ao DETRAN no prazo de 30 dias, bem como declarar a 

inexigibilidade dos débitos referentes ao mesmo desde a data da tradição, 

em 1995; c) CONDENAR o requerido a pagar para os autores a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), total, a título de indenização 

por danos morais, acrescidos de juros de mora de 0.5% a.m, a partir da 
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citação válida e correção monetária a partir desta data; Deixo de condenar 

em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95; Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003607-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DA CONCEICAO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003607-27.2019.8.11.0011. REQUERENTE: JULIETA DA CONCEICAO 

LIMA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso 

em que os embargos possam assumir caráter infringente – seja no 

cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes 

de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias 

( a r t .  1 . 0 2 3 ,  §  2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001637-89.2019.8.11.0011. REQUERENTE: EUNICE RITA BATISTA BISPO 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, BANCO 

BRADESCO Vistos. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 28 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003703-42.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE LIMA MARINELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1003703-42.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E 

TUTELA ANTECIPADA proposta por VILMA DE LIMA MARINELLE em 

desfavor de ACE SEGURADORA S.A, alegando que o Requerido realizou 

descontos em sua conta referente a serviços não contratados. A decisão 

proferida em ID 25106887 deferiu a inversão do ônus da prova e 

concedeu os efeitos da tutela antecipada determinando a abstenção do 

desconto no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos Reais), limitado ao teto do juizado especial. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à seguradora 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, demonstrando a 

contratação dos serviços pela parte autora a justificar os descontos. O 

Requerido apresentou contrato que teria sido assinado pela autora. 

Contudo, é possível verificar a deficiência da prestação do serviço, pois, a 

assinatura que consta no contrato grosseiramente não confere com a 

assinatura do RG e Termo de Audiência. Sendo assim, restou 

demonstrado a falha na prestação de serviço pelo demandado, sendo a 

procedência do pedido exordial medida que se impõe. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Quanto aos danos morais, embora a cobrança 

indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral 

indenizável, tenho que os descontos indevidos no benefício previdenciário 

percebido pela autora comprovam o ato ilícito, de modo que ficou privada 

de parte do valor utilizado para o custeio das suas necessidades básicas 

e verba de caráter alimentar. Logo, no caso concreto, a situação a qual foi 

submetida a autora transbordou em muito a esfera dos dissabores 

inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é devida a reparação 

pelos danos imateriais suportados. Assim, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 
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tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) Confirmar a liminar 

concedida; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos 

morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro 

nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ; c) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em 

dobro, o valor descontado indevidamente da conta da autora, no total de 

R$ 300,00 (trezentos Reais), o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde 

a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês 

desde a citação válida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003706-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA CAVALHEIRO MUNIZ OAB - RS107401 (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003706-94.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA proposta por ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE 

NASCIMENTO em desfavor de ASSOCIACAO NACIONAL DE 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL, alegando 

que o Requerido realizou descontos em sua conta referente a serviços 

não contratados. A decisão proferida em ID 25107654 deferiu a inversão 

do ônus da prova e concedeu os efeitos da tutela antecipada 

determinando a abstenção do desconto no prazo de 48h, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos Reais), limitado ao teto do 

juizado especial. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. É certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à instituição comprovar os fatos extintivos 

de sua responsabilidade, demonstrando a contratação dos serviços pela 

parte autora a justificar os descontos. Em sua contestação, o Requerido 

aduz que o autor realizou a contratação, mas não há possibilidade de 

apresentar a autorização dos descontos, pois, após a assinatura os 

documentos ficam sob a guarda de uma empresa terceirizada. Portanto, o 

Requerido não comprovou a autorização dos descontos, limitando-se a 

alegações infundadas. Sendo assim, restou demonstrado a falha na 

prestação de serviço pelo demandado, sendo a procedência do pedido 

exordial medida que se impõe. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. 

Quanto aos danos morais, embora a cobrança indevida de valores, por si 

só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, tenho que os 

descontos indevidos no benefício previdenciário percebido pela autora 

comprovam o ato ilícito, de modo que ficou privada de parte do valor 

utilizado para o custeio das suas necessidades básicas e verba de 

caráter alimentar. Logo, no caso concreto, a situação a qual foi submetida 

a autora transbordou em muito a esfera dos dissabores inerentes à vida 

em sociedade, razão pela qual é devida a reparação pelos danos 

imateriais suportados. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que tange ao 

pedido de restituição dos valores descontados, este resta prejudicado, 

pois, conforme demonstrado pelo Requerido, este realizou a restituição 

após o ajuizamento da demanda. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para: a) Confirmar a liminar concedida; b) 

CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte 

Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no 

art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-89.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GONCALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTELAO SUPERMERCADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010340-89.2016.8.11.0011. REQUERENTE: FERNANDA GONCALVES DE 

BARROS REQUERIDO: CASTELAO SUPERMERCADO LTDA Vistos. 

Considerando o certificado em id retro, DETERMINO a intimação da parte 

autora para que proceda com a devolução do valor recebido, eis que 

incabível liberação de valores pela natureza do crédito (extraconcursal), 

consoante já explanado na r. sentença. No mais, mantenho o valor 

homologado, eis que anuído por ambas as partes, devendo ser expedida a 

competente certidão de crédito no valor supracitado, tão somente após a 

devolução dos valores recebidos indevidamente. Tudo cumprido, deverá 

ser oficiado o Juízo da Recuperação Judicial, qual seja, 2ª Vara Cível da 

comarca de Mirassol D'oeste/MT. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

MIRASSOL D'OESTE, 28 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001911-53.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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RENATO OSMANY DA SILVA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001911-53.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: RENATO OSMANY DA SILVA 

CASTRO EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em 

favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta 

certidão de ID 28450172, tem-se que fora satisfeita a presente execução. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001891-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001891-62.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: CELIA APARECIDA DE SOUZA 

CUNHA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão 

de ID 28450177, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000518-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DJONE DA SILVA CESAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000518-30.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: DJONE DA SILVA CESAR 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão 

de ID 28450179, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002949-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002949-03.2019.8.11.0011. REQUERENTE: JULIANA FERNANDES SA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO os embargos 

opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos 

embargos declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e 

ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os 

embargos possam assumir caráter infringente – seja no cumprimento de 

sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o 

julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 

2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003260-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE FARIAS MOZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003260-91.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por MANOEL DE FARIAS MOZER em desfavor de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A, alegando que em junho/18 recebeu um 

carnê de cobrança referente a um financiamento do veículo CITROEN C4 

LOUNGE FLEX, VERSÃO TENDANCE 2.0, ANO 2014/2014. Contudo, não 

havia realizado o referido contrato, razão pela qual ajuizou a ação 

1000941-87.2018.8.11.0011, que foi julgada procedente anulando o 

contrato, determinando a exclusão do nome do autor do cadastro restritivo 

de crédito, bem como a transferência do veículo, débitos de multas e 

documentos atrasados para o nome do Requerido. Contudo, em julho/2019 

recebeu uma notificação de multa oriunda do veículo supracitado e perda 

de pontos em sua CNH. Após o ajuizamento desta demanda, o autor 
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peticionou informando outras infrações cometidas gerando multa ao 

mesmo e perda de pontos na carteira nacional de habilitação. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

Requerido arguiu preliminar de coisa julgada e inequação da via eleita. 

Embora decorrente do descumprimento da decisão judicial dos autos 

1000941-87.2018.8.11.0011, trata-se de fatos novos ocorridos após o 

transito em julgado daquela demanda. Desta forma, rejeito a preliminar 

arguida. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

imputação de infrações de transito ao autor, ante a falha na prestação do 

serviço do Requerido. Razão pela qual não acolho a preliminar suscitada. 

Postergo a apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, nos 

termos do art.54, paragrafo único. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No mérito, o Requerido limitou a discorrer sobre a inexistência 

dos danos morais. Ocorre que o dano causado está comprovado nos 

autos, porquanto ao autor está sendo imputado infrações de trânsitos 

decorrentes de um contrato que não realizou e que, mesmo após a 

decisão judicial, o Requerido permaneceu inerte quanto à transferência do 

veículo, permitindo que os danos oriundo de sua falha se perpetuassem. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, 

considerando ainda a conduta reincidente do Requerido, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 9.000,00 

(nove mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. No que tange aos danos materiais, o autor não 

juntou aos autos comprovação de que tenha efetuado o pagamento das 

multas, razão pela qual, indefiro. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000591-65.2019.8.11.0011. REQUERENTE: GENILSON RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Considerando o retorno dos 

autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes para 

pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA PEREIRA PAULO 01136842152 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001399-07.2018.8.11.0011 Vistos. Intimada as partes a 

especificarem provas, a Requerida requereu a designação de audiência 

de instrução e julgamento, no intuito de comprovar que a responsável 

pelas vendas de crédito e débito é a Stone Pagamentos S.A. Analisando o 

contrato firmado entre as partes, observo que a Requerida figura como 

contratada. Assim, a demandada integra a cadeia de consumo, 

oferecendo a estrutura virtual para que a venda seja realizada. Nesse 

sentido: Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais 

e morais. Compra e venda pela internet, com intermediação da empresa-ré, 
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gestora de meios de pagamento. Produto não entregue pela vendedora. 

Possibilidade de responsabilização da empresa intermediadora, parte 

integrante da cadeia de fornecimento. Incidência dos artigos 3°, 7° e 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Inadimplemento contratual 

caracterizado, diante do fato incontroverso de que o produto não foi 

entregue, devendo a Ré ser condenada à devolução dos valores pagos. 

Teoria do tempo perdido. Dano moral configurado. Sentença de parcial 

procedência confirmada. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação 

1019758-09.2014.8.26.0114; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão 

Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª 

Vara; Data do Julgamento: 08/11/2017; Data de Registro: 04/12/2017). 

Desta forma, com fundamento no parágrafo único do artigo 373 do CPC, 

indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e, por oportuno 

e pelos mesmos fundamentos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela demandada. Outrossim, os autos não estão aptos a 

julgamento uma vez que a parte autora requereu a inversão do ônus da 

prova com o objetivo de determinar que a ré trouxesse aos autos extrato 

atualizado de todos os valores recebidos durante a vigência do contrato, 

especificando-se o valor debitado do cliente, a taxa aplicada e o saldo 

residual a que se deveria ter sido creditado em conta, acompanhando do 

respectivo comprovante de repasse destes valores. Sobre o referido 

pedido ainda não houve pronunciamento. Antes de reportar-me ao pedido 

supramencionado, em atenção a economia processual, passo à análise 

das demais preliminares suscitadas, pois, se acolhidas, a extinção dos 

autos sem resolução do mérito será a medida necessária. No tocante a 

preliminar de exceção de incompetência “ratione loci”, inicialmente, 

reconheço a relação de consumo entre a parte autora e parte ré, 

notadamente o Reclamante, como destinatário final, utilizava-se dos 

serviços “máquina de cartão de crédito” para serviços atinentes a meios 

eletrônicos de pagamento (art. 2º, caput, do CDC). Por corolário lógico, 

este Juízo é competente para julgar a presente ação, tendo em vista a 

redação do art. 101, I, do CDC, in verbis: “Art. 101. Na ação de 

responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo 

do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes 

normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;(...)” Ademais, 

tem-se, na espécie, demanda objetivando reparação material, hipótese em 

que o domicílio do autor é o competente para tanto, presente a regra 

inserta no art. 4º, III, da Lei 9.099/1995, verbis: “Art. 4º É competente, para 

as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: (…) III - do domicílio do 

autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza.” Desta feita, rejeito a preliminar de exceção de 

incompetência“ratione loci”. Rejeito, ainda, a preliminar de complexidade da 

causa, haja vista tratar-se de direito material, bastando provas 

documentais para resolução da lide. Pelo mesmo fundamento, rejeito a 

preliminar de incompetência em razão da matéria. Quanto à preliminar 

arguida pela reclamada de inépcia da inicial, verifico que a mesma não 

merece prosperar, isso porque a petição apresentada pela reclamante 

possui pedido determinado, causa de pedir, narração lógica dos fatos, não 

havendo pedidos incompatíveis entre si, de modo que perfeitamente apta à 

análise da controvérsia eis que inexistentes motivos que impeçam sua 

análise, pelo que a afasto. Inaplicável a preliminar decadencial, haja vista 

que, vige o prazo quinquenal, nas lides indenizatórias que têm como 

sustentáculo o conceito de fato do serviço, de acordo com o art. 27, do 

CDC. Nesse sentido AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXAME LABORATORIAL - 

RESULTADOS DIVERGENTES - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - 

INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DO CDC - PLEITO FUNDADO EM FATO DO 

SERVIÇO (CDC, ART. 14)- RESPONSABILIDADE POR FATO - INCIDÊNCIA 

DE PRAZO PRESCRICIONAL (CDC, ART. 27). Estando o pleito indenizatório 

fundado em fato de serviço (CDC, art. 14), e não em simples vício de 

qualidade ou quantidade deste (CDC, art. 18), inaplicável o instituto da 

decadência, pois, em hipóteses cuja causa de pedir próxima advém de 

suposto acidente de consumo, a conseqüência jurídica decorrente da 

inércia do consumidor é a prescrição, cuja caracterização deve ser 

aferida à luz do art. 27 do CDC." (TJSC Agravo de Instrumento n. 

2007.010961-5 Relª Desª. Salete Silva Sommariva - j. 08.05.2007) 

Reconhecida a relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – 

sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte 

autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a 

parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à 

parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem 

como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 

Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do 

ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem 

como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos 

autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu 

alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – 

CPC, art. 333, II. Desta feita, determino à Requerida a apresentar extrato 

atualizado de todos os valores recebidos durante a vigência do contrato, 

especificando-se o valor debitado do cliente, a taxa aplicada e o saldo 

residual a que se deveria ter sido creditado em conta, acompanhando do 

respectivo comprovante de repasse destes valores, no prazo de 15 dias. 

Intime-se a autora a comprovar a condição de microempresa individual, 

sob pena de extinção, no prazo de 05 dias. Após, voltem os autos 

conclusos para sentença. INTIMEM-SE, consignando as advertências 

legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Submeto a presente decisão à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o despacho retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001766-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001766-94.2019.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE CARLOS ALVES 

MARTINS REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, 

DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o 

prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese de ausência de pagamento 

espontâneo da condenação, e, sendo pugnado o cumprimento de 

sentença pela parte autora, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 
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2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002664-10.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES CAVALIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1002664-10.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por PATRICIA RODRIGUES CAVALIERI em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo por um débito no valor de R$ 136,01 (cento e trinta e seis Reais e 

um centavos). Deferida a inversão do ônus da prova na decisão proferida 

em ID 24047856. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do 

débito medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação; Cumpra-se a determinação do ID 23424622. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002517-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOVERCINO MARCELINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1002517-81.2019.8.11.0011. REQUERENTE: JOVERCINO MARCELINO DE 

MORAES REQUERIDO: OI S/A Vistos. Ante o teor da manifestação da 

demandada inserida no id nº 28457378, DETERMINO a intimação da 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL 

D'OESTE, 28 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003285-07.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003285-07.2019.8.11.0011 Vistos etc, Trata-se de PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

ajuizada por MARIA APARECIDA BANDEIRA em face de ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA, alegando, em suma, que cursou Licenciatura em 

Geografia na instituição requerida, polo de Mirassol D’Oeste-MT. Ao 

término do curso, foi informada que estava reprovada em 22 disciplinas, 

sendo negado a entrega do diploma. Requereu a exibição pela requerida 

dos seguintes documentos: 1- As provas, avaliações e gabaritos com 

suas correções do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º semestre da Acadêmica 

devidamente matriculada no Curso de Licenciatura em Geografia, RA: 

5654175559; 2- O histórico escolar da Aluna de matrícula RA: 5654175559 

Centro de Educação a Distância da Universidade Anhanguera/UNIDERP; 3- 

Contrato Firmado entre a Aluna RA: 5654175559com a instituição de 

ensino Centrode Educação a Distância da Universidade 

Anhanguera/UNIDERP, com todas as renovações e aditamentos 

semestrais (não servindo o contrato modelo disponibilizado no site da 

instituição); 4- Comunicados semestrais à Aluna RA: 5654175559lhe 

informando que não poderia dar continuidade no curso por conta das 

reprovações das matérias no qual se encontrava como reprovada no site 

da Universidade Anhanguera/UNIDERP; 5- Extrato de quitação e 

adimplemento mensal das mensalidades do cursode graduação e dos 

pagamentos das dependências referentea matricula RA: 5654175559; 6- 

Comprovante de reprovação e posterior matricula em dependência e 

recuperação da Aluna RA: 5654175559. 7- A decisão proferida no ID 

22861491 concedeu a tutela cautelar para que a requerida fornecesse 

cópia dos documentos elencados na exordial pela requerente, no prazo de 
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15 (quinze) dias, sob pena de incidência do art.400, CPC. A requerida 

apresentou contestação alegando que o prazo de 05 dias para 

contestação configura cerceamento de defesa; no mérito, sustenta 

ausência de provas quanto à impossibilidade da autora obter os referidos 

documentos na área do aluno na plataforma virtual, bem como não 

comprovou que houve recusa pela demandada, afirmando que a ausência 

de resposta ao requerimento administrativo não configura negativa do 

fornecimento dos documentos. A demandada manifestou em ID 24695862 

informando o cumprimento da liminar, juntando aos autos cópia do diploma 

da autora, noticiando que o colação de grau da mesma estava agendada 

para 16.10.2019. A parte autora impugnou a contestação afirmando que a 

supracitada data de colação de grau não foi confirmada pela unidade de 

Mirassol D’Oeste e que a requerida descumpriu a determinação judicial, 

pois, não apresentou os documentos determinados. Requereu que a 

demandada comprovasse o agendamento da colação de grau e, ante o 

descumprimento da liminar concedida, seja aplicada astreintes. É a síntese 

necessária. Dispõe o Enunciado 163 do FONAJE: ENUNCIADO 163 - Os 

procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, 

na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis 

com o Sistema dos Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Desta feita, declaro a incompetência deste juízo para 

julgamento da demanda e remeto os autos ao juízo comum. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-61.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000169-61.2017.8.11.0011. REQUERENTE: ANDREIA APARECIDA 

PEREIRA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Cuida-se de execução de 

sentença movida por ANDREIA APARECIDA PEREIRA contra OI MÓVEL 

S/A buscando, em síntese, a prestação jurisdicional. Em sede recursal 

fora reformada a sentença de piso, considerando o crédito da requerente 

concursal, consoante se colhe em id nº 26496918. Os autos vieram 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Sem delongas 

desnecessárias, considerando que o fato gerador do crédito existente 

nos autos fora fundado anteriormente ao plano de homologação de 

recuperação judicial, tem-se que cabe ao exequente empreender diligência 

no sentido de habilitar seu crédito junto ao juízo universal da recuperação 

judicial, a fim de que este seja devidamente adimplido dentro do prazo 

recuperacional. Neste caso, aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, 

o qual dispõe: ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). 

Nesse sentido: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. 

NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito 

constituído em favor do exequente por meio de título judicial não pode, no 

caso concreto, ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em 

processo de recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de 

seu crédito perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data 

anterior ao ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 

do FONAJE que dispõe que "os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, 

devendo o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da executada. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004213625, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

TÍTULO EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO 

PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito. CONDENO a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

estes no importe de 10% do valor do débito, nos termos do art. 85 do 

CPC/15. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003520-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003520-71.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por 

MARIA JOSÉ NUNES DACONCEIÇÃO FERREIRA em desfavor de PAULISTA 

SERVIÇOS E RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (PSERV), alegando 

que a requerida realizou descontos em sua conta bancária referente a 

seguro, no entanto, não contratou o referido serviço. A decisão proferida 

em ID 24301888 deferiu a inversão do ônus da prova e concedeu os 

efeitos da tutela antecipada determinando a suspensão do desconto 
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mensal objeto da presente ação, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito 

horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), limitada ao teto do juizado. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Reporto-me ao julgamento do 

mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. De antemão, 

ressalto que a Requerida compõe a cadeia de fornecedores de serviço, 

de forma que sua responsabilidade é solidária e objetiva nos termos do 

artigo 14 do CDC. Com fulcro no artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus 

da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora 

para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm 

melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste 

contexto, caberia à instituição comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, demonstrando a contratação dos serviços pela parte 

autora a justificar os descontos. Em sua contestação, a Requerido aduz 

que os descontos são oriundos de contratos firmados pela autora. 

Todavia, observo que o primeiro desconto realizado pela requerida 

ocorreu no dia 13/05/2018, ao passo que no referido contrato conta data 

posterior, 25.05.2018. Ainda, os descontos não ocorreram de forma 

continua, o que causa estranheza. Tais elementos corroboram as 

alegações da exordial de irregularidade na contratação. Sendo assim, 

restou demonstrado a falha na prestação de serviço pelo demandado, 

sendo a procedência do pedido exordial medida que se impõe. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. Quanto aos danos morais, embora a 

cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano 

moral indenizável, tenho que os descontos indevidos no benefício 

previdenciário percebido pela autora comprovam o ato ilícito, de modo que 

ficou privada de parte do valor utilizado para o custeio das suas 

necessidades básicas e verba de caráter alimentar. Logo, no caso 

concreto, a situação a qual foi submetida a autora transbordou em muito a 

esfera dos dissabores inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é 

devida a reparação pelos danos imateriais suportados. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para: a) Confirmar a liminar deferida; b) CONDENAR o Requerido ao 

pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 

da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da 

data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; c) CONDENAR a 

Requerido a RESTITUIR, em dobro, o valor total de R$ R$ 132,00 (cento e 

trinta e dois Reais), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a 

propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês 

desde a citação válida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003918-18.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ALVES DE SOUZA OAB - SP320768 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDINEIA ALVES PIO MAGALHAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003918-18.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EXECUTADO: AUDINEIA ALVES PIO 

MAGALHAES Vistos. Considerando o certificado em id nº 28401320, 

DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA VILAS BOAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000108-69.2018.8.11.0011 Vistos etc. Trata-se de Embargos 

à Execução oposto pela executada TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

excesso na execução e requerendo a restituição do valor. Alega 

tempestividade do presente instrumento processual. Ocorre que a 

Executada foi intimada da penhora efetuada via DJE, Edição 10476, 

disponibilizado em 17.04.2019. Logo, o prazo da Executada, considerando 

os feriados nacionais, encerrou-se me 10.05.2019, sendo, pois, 

intempestivo o Embargos à Execução em análise. Ante o exposto, julgo 

improcedente o Embargos à Execução, declarando extinta a execução. 

Decorrido o prazo recursal, ao arquivo. Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000221-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELENE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000221-23.2018.8.11.0011. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: SUELENE DA SILVA 

Vistos. Considerando o certificado em id nº 28336040, DETERMINO a 

intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
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extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000439-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO CLAUDIO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000439-17.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: RONILDO CLAUDIO DA CRUZ 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Considerando o certificado em id nº 

28336017, DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de 

direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000627-13.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALIF DAMACENO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

fique ciente da certidão de ID. . 25890737, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nova Mutum,28 de janeiro de 2020. 

ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001491-17.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Cooperativa de Credito da Regiao Meridional do Brasil - Sicoob Unicoob 

Meridional (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ERNESTO NUNES FILHO OAB - GO41618 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLEY LOPES MATTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO POSITIVA Autos: 0003195-88.2018.8.16.0115 Código: - 

Lotação: Primeira Vara Magistrado: MM. Juiz Cássio Leite de Barros Netto 

Requrente: Cooperativa de Crédito Sicoob Requerido: Dirley Lopes de 

Mattos e Sisilia Maria Soares Certifico que em cumprimento ao mandado, 

dirigi-me ao endereço do mandado na data de em 15/07/2019 e, lá 

estando, não localizei o bem objeto da apreensão. Dando continuidade, 

diligenciei em nos arredores da fazenda São Pedro, em Santa Rita do 

Trivelato, tendo obtido informação de que o veículo estava em rota de 

carregamento, sendo que após o insucesso, o veículo foi avistado 

dirigindo-se para a Fazenda Santa Terezinha, para onde me desloquei, 

onde procedi a BUSCA E APREENSÃO do veículo Volvo FH12 380 4x2T, 

ano 2001/2001, Cor Branca, Placa NCM3429, Chassi 

9BVA4B5A01E678652, RENAVAM 0076.705914-0, sendo que chegando a 

cidade, foi para deixar o motorista que dirigia o caminhão, falei com o 

senhor Felipe Taffel, RG 21806209, CPF 03596123186, o qual se 

apresentou como dono do caminhão, sendo que de tudo dei-lhe ciência, 

sendo que DEIXEI DE CITAR Dirley Lopes de Mattos e Sisilia Maria Soares. 

Coto, nesta data, de acordo com a portaria 012/2012/DF/NM, referente a 

um deslocamento adicional na zona rural Fazenda São Pedro e Fazenda 

Santa Terezinha, perfazendo o total de R$ 1.135,00. A presente quantia 

deverá ser paga pela exequente, por meio de guia de “Complementação de 

Diligência por Depósito”, disponibilizada no site do TJ/MT, Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça WILMAR MARQUETTI DE SOUZA JUNIOR para recebimento dos 

valores, tudo nos termos determinados pelo Provimento 7/2017-CGJ. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Mutum, 16 de julho de 2019. Wilmar 

Marquetti de Souza Junior Oficial de Justiça Matrícula 21932

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000343-68.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA CHAGAS FERRACIOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Requerente, na pessoa de seus advogados, 

cadastrados nesta data, Substabelecimento ID 23960799, da decisão do 

ID. 23184373. Nova Mutum,28 de janeiro de 2020. ANA RITA CORDENONSI 

BUCHMANN Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110795 Nr: 6389-61.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AICdIeIL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud. [...].Determino, ainda, a 

pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo Sistema Renajud, 

efetuando a restrição de transferência do bem imóvel.Anote-se, no 

entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.A Secretaria Judicial deverá se atentar para a seguinte 

disposição da Lei de Execução Fiscal: “Art. 12 – (...) § 3º - Far-se-á a 

intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo 

correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio 

executado, ou de seu representante legal”.Ademais, sem prejuízo do 

supra determinado, intime-se a parte Exequente, para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao resultado da penhora 

rea l i zada,  a inda  que in f ru t í fe ra .Após ,  conc lusos  pa ra 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79517 Nr: 27439-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda, Marlon Cristiano Buss, 

Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:MT 16846/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.De proêmio, defiro a busca sobre a existência de ativos 

financeiros em nome da parte Executada Marlon Cristiano Buss, pelo 

Sistema Bacenjud.[...]Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da 

parte Executada Marlon Cristiano Buss, pelo Sistema Renajud.[...]. Após, 

intime-se a parte Exequente, para, querendo, manifestar-se no prazo de 

10 (dez) dias quanto ao resultado da penhora realizada, ainda que 

infrutífera.Ademais, defiro o requerido à fl. 68/69, no tocante a citação 

editalícia da empresa Executada Union Transportes Ltda.Nesse ponto, 

cabe ponderar que tratando-se a parte Executada de pessoa jurídica, para 

citação por edital necessário somente a tentativa de citação por oficial de 

justiça no domicílio fiscal da empresa.No caso dos autos, verifica-se que a 

empresa Executada encontra-se baixada, vide documento em anexo.

[...].Não obstante a falta de localização da parte Executada por 

encontrar-se em local incerto e não sabido, determino seja realizada a 

citação por edital da empresa Executada Union Transportes Ltda, com 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), para que, 

querendo, e em 15 (quinze) dias, apresente resposta, constando no 

mandado as advertências de estilo.Desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação, no prazo legal. Outrossim, logo 

que aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte Exequente, 

para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.De mais a mais, intime-se a parte 

Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o 

endereço da parte Executada Adir Freo, ou, comprovação que tentou 

localizar o seu endereço.Nesse ponto, importa consignar que a 

Associação Comercial de Nova Mutum/MT, dispõe do serviço de 

disponibilização de dados mediante a apresentação do número do 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, notadamente o SPC Brasil.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31298 Nr: 924-57.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCN, LFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wolney Ceza Mesquita 

Toledo - OAB:7260/MT

 Vistos, etc.Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o 

resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se a parte Executada 

através de advogado ou pessoalmente caso ausente nos autos Advogado 

constituído para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) 

dias.Consigne-se que, sobrevindo a devolução do AR, conforme dispõe o 

artigo 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos”, diante do dever da parte 

manter o seu endereço atualizado.Saliento, que rejeitada ou não sendo 

apresentada impugnação pela parte Executada, a indisponibilidade 

converter-se-á em penhora, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de 

Processo Civil. [...] .Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da 

parte Executada, pelo Sistema Renajud, efetuando a restrição de 

transferência do bem imóvel.Anote-se, no entanto, que não se trata de 

penhora de bem móvel (automóvel/motocicleta) através do Sistema 

Renajud, mas mera restrição visando eventual e futura constrição 

propriamente dita, eis que, apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, 

ser providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o 

juízo devidamente garantido.A Secretaria Judicial deverá se atentar para a 

seguinte disposição da Lei de Execução Fiscal: “Art. 12 – (...) § 3º - 

Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na 

citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura 

do próprio executado, ou de seu representante legal”.Ademais, sem 

prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao resultado da 

penhora realizada, ainda que infrutífera.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43779 Nr: 3133-91.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Faruk de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a Dra. DIANI DE MORAES para que proceda a 

devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105906 Nr: 3798-29.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 105906 L. Apolo 1011010.

Vistos, etc.

De proêmio, constata-se que o Executado/Requerido está desassistido por 

advogado, eis que houve a renúncia dos antigos procuradores (fls. 69/70 

e 72).

Diante do exposto, OFICIE-SE ao Juízo Deprecante dando conta desta 

situação para que ciente adote as medidas que entender cabíveis.

Com o ofício encaminhem-se cópias dos documentos às fls. 69, 70 e 72.

Por corolário, DECLARO a suspensão da missiva nos termos ali 

delineados, hipótese na qual os autos deverão ser remetidos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação do Juízo Deprecante ou da parte 

Exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 27 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92698 Nr: 1642-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Mateus Jacobowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Denilson Theves, Vilson Delmar Theves, 

Helena Souza Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelir F. Jacobowski Geier - 

OAB:3437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Instada a se manifestar, a parte Exequente postula a lavratura do termo 

de compromisso de fiel depositário em nome de Vilson Delmar Theves, 

realização de nova avaliação dos bens penhorados e a intimação do 

Executado Jair Denilson Theves para apresentar os documentos da 

propriedade dos bens, indicando a sua localização e características (fls. 

60/61). Nesta linha de intelecção, deixo de aplicar a sanção prevista no 

art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil ao Executado Jair 

Denilson Theves, e, considerando que os bens penhorados, segundo 

consta da certidão de fl. 58, são de propriedade do outro Executado, qual 

seja, Vilson Delmar Theves, o qual reside na comarca de Várzea Grande, 

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante dando conta desta situação para que 

ciente adote as medidas que entender cabíveis.Com o ofício 

encaminhem-se cópias dos documentos às fls. 58, 60,61 e da presente 

decisão.Por corolário, DECLARO a suspensão da missiva nos termos ali 
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delineados, hipótese na qual os autos deverão ser remetidos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação do Juízo Deprecante ou da parte 

Exequente.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110248 Nr: 6071-78.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cervejaria Petropolis do Centro Oeste Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aspam Participações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adonis Vinicius Marangoni 

Xavier - OAB:MT 19.801-O, Josy Anne Menezes Golçalves de 

Souza - OAB:MT 10.070, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:MT 7683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Soares Branquinho 

- OAB:DF 19.172, Andre Soares Branquinho - OAB:MG 89.298, Paulo 

Sergio Hilario Vaz - OAB:DF 13.834, Sergio Marcus Hilario Vaz - 

OAB:GO 11.020

 Isto posto, INDEFIRO a impugnação do laudo pericial e o pedido de 

destituição do Perito Judicial formulados pela Requerida Aspam 

Participações Ltda (fls. 192/195v). Por corolário, uma vez ausente de 

inconsistências que possam acarretar a nulidade do laudo pericial de fls. 

94/188, procedo com a sua HOMOLOGAÇÃO, para que surta seus demais 

efeitos. Com o trânsito em julgado da presente decisão e considerando 

que o objeto da missiva consistia na perícia de vistoria e avaliação do 

imóvel, o que já fora devidamente atendido, devolva-se a carta precatória 

ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. No mais, diante da 

conclusão da perícia designada nos autos, AUTORIZO o levantamento do 

valor dos honorários periciais depositados à fl. 66, em favor do 

perito.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Com urgência.Nova Mutum/MT, 27 de Janeiro de 2020.Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97399 Nr: 4702-83.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmar Trentini, Angela Aparecida Trentini, 

Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira 

Freitas - OAB:166496/SP, Celso Umberto Luchesi - OAB:76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Código n. 97399. L. Apolo 1011010.

Vistos, etc.

De proêmio, considerando o transcurso da prorrogação assinalada na 

petição de fl. 93, intime-se a parte Requerente/Exequente para, querendo, 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de devolução da missiva ao Juízo Deprecante.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, devolva-se a presente epístola 

ao Juízo de Origem, com as nossas homenagens.

Com o aporte aos autos de manifestação, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 28 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105307 Nr: 3460-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz 

Kayser, CASSIANO RICARDO BOTELHO LIMA SERAGUCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Sulzer Parada - 

OAB:MT 11.846-B, Lucas Ferreira Cordeiro - OAB:SP 356.460, Tiago 

Aued - OAB:MT 9.873-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 105307. L. Apolo 1011010.

Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que as partes formalizaram acordo às 

fls. 69/75, o qual, todavia, está desacompanhado da sentença 

homologatória.

Em consulta processual efetuada junto ao Sítio do site do TJSP, restou 

verificada a homologação da transação pelo Juízo Deprecante nos autos 

do feito de n. 1139637-81.2016.8.26.0100, mas o processo ainda se 

encontra em andamento para fins de efetivar a penhora dos imóveis 

listados no item 5 do acordo.

Não isso bastasse, extrai-se que o pagamento da última parcela foi 

ajustado para 15.04.2025.

 Por tais razões, antes de deliberar acerca do pedido de suspensão e 

remessa ao arquivo, determino que seja oficiado o Juízo Deprecante 

solicitando informações acerca do prosseguimento da missiva, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

Sendo que com o ofício encaminhem-se cópias dos documentos às fls. 

69/75 e da presente decisão.

Em nada de impulso sendo mencionado pelo Juízo Deprecante, determino a 

devolução da presente carta precatória à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 28 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105772 Nr: 3728-12.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rommel Pretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riacho Azul Agropecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Sbrissia - OAB:PR 

56.236, Igor Xavier Armenio Pereira - OAB:PR 38.607, Rafael 

Sbrissia - OAB:PR 38.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Garcia de Almeida - 

OAB:MT 2.573, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT, Pedro 

Paulo Mattiuzzi - OAB:27.382 OAB/PR, Reinaldo Josetti de Oliveira - 

OAB:11.145/MT

 Código n. 105772. L. Apolo 1011010.

Vistos, etc.

De proêmio, determino a intimação do Senhor Perito para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca das impugnações de fls. 475/502.

Com a o aporte aos autos da manifestação do Senhor Perito, 

imediatamente, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 28 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54182 Nr: 1669-27.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noilvis Klem Ramos - 

OAB:13100/MT

 Processo n. 1669-27.2012.811.0086. Cód. 54182 L. Apolo. 1011010

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

acerca da petição e documentos de fls. 541/589.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Nova Mutum/MT, 28 deJaneiro de 2019.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76839 Nr: 440-61.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPNF, JNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 440-61.2014.811.0086. L. Apolo 10463.

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Dhamaris 

Pabline Neves Fernandes em desfavor de Paulo Fernandes Borges.

Do compulso dos autos, denota-se que Dhamaris Pabline Neves 

Fernandes alcançou a maioridade.

Determinada a intimação da alimentanda para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dar prosseguimento ao feito, esta informa a desistência da presente 

demanda e pugna, ainda, pela sua extinção, conforme manifestação à fl. 

103 dos autos.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 103, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 28 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 2588-50.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.C. Zocante - Me, Elizabete Colli Zocante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clayton Ouvernei - 

OAB:13051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Considerando a redação do artigo 105, do ADCT da Constituição Federal, 

inserida pela EC 94/2016, consigno que a compensação de tributos com 

precatórios se tornou uma faculdade do credor dos precatórios, desde 

que o débito fiscal tenha sido incluído em dívida ativa até 25/03/2015, 

observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado.

Trago a redação do dispositivo legal abaixo:

Art. 105. Enquanto viger o regime de pagamento de precatórios previsto 

no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é 

facultada aos credores de precatórios, próprios ou de terceiros, a 

compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que 

até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observados os requisitos 

definidos em lei própria do ente federado.

 Importante mencionar ainda a redação dos §§ 2° e 3°, do mesmo 

dispositivo, ambos incluídos pela EC 99/2017, vejamos:

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios regulamentarão nas 

respectivas leis o disposto no caput deste artigo em até cento e vinte dias 

a partir de 1º de janeiro de 2018.

 § 3º Decorrido o prazo estabelecido no § 2º deste artigo sem a 

regulamentação nele prevista, ficam os credores de precatórios 

autorizados a exercer a faculdade a que se refere o caput deste artigo.

Sendo assim, intime-se o MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM para que informe a 

este Juízo acerca da edição de lei municipal sobre o tema da 

compensação entre créditos de precatórios e débitos fiscais, bem como 

intime-se a exequente E. C. ZOCANTE – ME para dizer se deseja a 

compensação do débito fiscal com o crédito decorrente de precatório, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação por qualquer das partes, 

certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 2588-50.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.C. Zocante - Me, Elizabete Colli Zocante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clayton Ouvernei - 

OAB:13051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Ante o lançamento equivocado de sentença referente a outro processo 

nestes autos, torno sem efeito a publicação ocorrida no dia 27/01/2020, 

com o seguinte movimento: “Com resolução de mérito – improcedência”.

Proceda-se a secretaria ao cancelamento do andamento “concluso para 

sentença”.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85645 Nr: 2357-81.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Boddenberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A, Teledata Informações e 

Tecnologia S/A (Telecheque)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:BA 16.780, WILSON JOSE ANDERSEN BALLÃO - OAB:8351/PR

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO DA AÇÃO com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos formulados na 

exordial pela parte autora, tendo em vista que o requerente não se 

desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu 

direito.Desta feita, consequentemente ao julgamento de improcedência, 

reputo como devido o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com a 

incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a data do vencimento.Assim, condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo 

Civil.Entretanto, considerando que foi concedido ao autor o benefício da 

gratuidade da justiça, as verbas sucumbenciais permanecerão sob 

condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

somente podendo ser executadas se o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos.Após o trânsito em julgado 

e não executada a sentença no prazo legal, remetam-se os autos ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116215 Nr: 1942-93.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éder Maia da Costa - 

OAB:26500, Marcelo da Pieve - OAB:MT 11284-A, Marlucy Pereira da 

Silva - OAB:MT 16.016

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação para Aplicação 

de Medidas de Proteção proposta pelo Ministério Público do Estado de 
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Mato Grosso em desfavor de Marleide Rodrigues da Silva, em benefício da 

criança Anthonela Nathally de Paula, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Por corolário, CONFIRMO as decisões proferidas às fls. 

20/24 e 50/51.Oficie-se ao Conselho Tutelar e ao CREAS para que estes 

continuem a realizar acompanhamento da criança e sua família.Ciência ao 

Ministério Público.Sem custas, nos termos do art. 141, § 2°, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, incabíveis honorários advocatícios.Com o 

trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência.Nova 

Mutum/MT, 27 de Janeiro de 2020.Cássio Leite de Barros NettoJuiz de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86913 Nr: 3032-44.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FERRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o lançamento equivocado de decisão referente a outro processo 

nestes autos, torno sem efeito a publicação ocorrida no dia 27/01/2020, 

com o seguinte movimento: “Despacho – mero expediente”, no DJE n°. 

10663.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112427 Nr: 7247-92.2017.811.0086

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGP, ERN, MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

Com o fito de evitar nulidades, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos documentos de fls. 413/414 e 

415/416, bem como do acórdão do agravo de instrumento de nº 

1008046-17.2019.811.0000, no qual foi negado provimento ao referido 

recurso.

 Após, retornem os autos imediatamente conclusos para prolação de 

sentença.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-27.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS DE OLIVEIRA BOMFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000143-27.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ROSELI DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA BOMFIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 11/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-82.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (REQUERENTE)

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE DUARTE DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

JOAO PAULO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010168-82.2017.8.11.0086. REQUERENTE: CONCRELUCAS CONCRETOS 

USINADOS LTDA, CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA 

REQUERIDO: JOAO PAULO ALVES DE SOUZA, LEIDIANE DUARTE DA 

SILVA SOUZA Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito 

proposta por CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA em face de 

JOÃO PAULO ALVES DE SOUZA e LEIDIANE DUARTE DA SILVA. Diz, em 

síntese, que o reclamado adquiriu concreto para construção através da 

Nota Fiscal nº 1477 restando inadimplente, razão pela qual é credor da 

quantia de R$4.699,20 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e 

vinte centavos), provenientes do boleto bancário nº 157/87365745-0, 

emitido pelo banco Itaú 341, com data de vencimento para 06/02/2016. A 

parte reclamada JOÃO PAULO ALVES DE SOUZA não compareceu à 

audiência de conciliação e a parte autora desistiu da ação em face da 

reclamada LEIDIANE DUARTE DA SILVA. É o breve relato. A parte 

reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação (Súmula 11 

da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos do Enunciado 

11/FONAJE. Desta forma, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, 

declaro-a revel. Frise-se que a revelia não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Pois bem. Acolho o pedido de 

exclusão da reclamada LEIDIANE DUARTE DA SILVA do polo passivo. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora, vez que 

trouxe aos autos orçamento devidamente assinado pela parte reclamada 

(ID 6506311), boleto com a devida firma do reclamado (ID 6506328) e 

aceite de nota fiscal (ID 6506316). Desta forma, restou comprovado o 

dever da reclamada ao pagamento do débito. Por fim, o simples 

inadimplemento obrigacional não é causa passível de indenização por 

danos morais, configurando mero aborrecimento do cotidiano. Assim, não 

há que se reconhecer tal direito à parte autora de indenização por danos 

morais, pois o fato não ultrapassa a linha do mero aborrecimento e como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, mormente porque o nome da parte autora não 

fora inscrito no cadastro de proteção ao crédito. Ora, se todos quiserem 

ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, 

causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. Pelo 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, DECRETO A REVELIA 

da parte reclamada JOÃO PAULO ALVES DE SOUZA e julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento da importância de R$4.699,20 (quatro mil, 

seiscentos e noventa e nove reais e vinte centavos), correção monetária 

pelo INPC e juros moratórios de 1% a partir do vencimento. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 
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apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010353-91.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE LIMA VITORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010353-91.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIANE APARECIDA RODRIGUES DE LIMA VITORIANO 

REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 28361606] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 28391893], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 

de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-88.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNILSA ALMEIDA COSTA OAB - MT0019471A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010144-88.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIANA SILVA PEREIRA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

27803960] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 28391780], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 85943 Nr: 2514-54.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

denunciado Hermínio Cecílio dos Anjos, já qualificado nestes autos, em 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação 

aos crimes descritos na denúncia. Inteligência do art. 107, inciso IV, 1.ª 

figura, e art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.Publique-se. 

Intimem-se, observando-se a desnecessidade de intimação pessoal do 

acusado, bastando a de seu defensor constituído, conforme determina o 

artigo 1387 da CNGC.Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos, sem 

quaisquer custas ou despesas judiciais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 54668 Nr: 2149-05.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eberson do Bondespacho Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos.

 Eberson do Bondespacho Souza, devidamente qualificado nos autos, foi 

denunciado pela prática do crime previsto no artigo 180, §3° do Código 

Penal, porque no dia 07/07/2014, nesta cidade e Comarca de Nova 

Mutum/MT.

A denúncia foi recebida em 07/07/2014. (fl. 51).
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O acusado foi citado em 01/12/2014 (fl. 52).

À fl. 104 o parquet pleiteou pelo reconhecimento da prescrição.

 É o relato necessário.

Decido.

Como se sabe a prescrição da pretensão punitiva é baseada na pena 

máxima cominada em abstrato para o tipo penal.

No caso em tela, a ação penal foi instaurada para apuração da conduta 

delitiva tipificada no artigo 180, §3° do Código Penal, cuja pena máxima em 

abstrato é de 01 (um) ano de detenção. Nesse caso, o prazo 

prescricional, utilizando-se a tabela do artigo 109, inciso V do Código 

Penal, prescreve em 04 (quatro) anos.

Da análise do feito, verifico que a denúncia foi recebida em 07/07/2014. (fl. 

51), sendo que, em julho de 2018 o presente feito já estava prescrito, 

tendo em vista que, como dito acima, a causa de extinção da punibilidade 

está configurada no transcurso de 04 (quatro) anos para o delito em 

comento.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, ACOLHO a Cota 

Ministerial às fl. 104, a fim de DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado Eberson do Bondespacho Souza, com fulcro no art. 107, inciso 

IV, do Código Penal c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, eis que 

reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal.

 P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 72940 Nr: 1466-31.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Gomes Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o acusado Jane Gomes 

Guimarães descumpriu as condições estabelecidas na proposta de 

suspensão condicional do processo, mesmo estando devidamente ciente 

das consequências daí advindas, inclusive quanto à possibilidade de 

revogação do beneficio, conforme preceitua o art. 89, § 4º da Lei 

9.099/95.

 Destarte, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, 

designo audiência de justificação para o dia 26 de novembro de 2020 às 

15h00min.

Intime-se o acusado no endereço constante nos autos, (fl. 123).

Às providências.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128746 Nr: 1790-11.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidio Machado Amorim Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:MT 8107

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 121912 Nr: 4540-20.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtinho Mariano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 21 de setembro de 2020, às 15h15min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 117693 Nr: 2635-77.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Cruz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Aguarde-se a realização da sessão de julgamento, que designo desde 

logo, para o dia 21 de fevereiro de 2020, às 09h00min.2. Defiro o 

requerimento formulado no tocante à disponibilização de projetor de mídia 

e telão para os debates.3. Defiro, também, o pleito ministerial de que sejam 

disponibilizadas algumas cópias aos jurados, conforme requerido, 

devendo o Parquet providenciar as aludidas cópias. Ressalta-se que não 

há ocorrência de nenhum prejuízo à defesa, notadamente porque os 

julgadores têm amplo acesso aos autos, de modo que o pedido ministerial 

mostra-se pertinente. No entanto, consigno que as referidas cópias 

deverão passar pelo crivo da Defesa, no início da sessão de julgamento, 

antes de serem entregues aos membros do Conselho de Sentença.4. 

Indefiro o requerimento ministerial acerca da juntada das certidões 

circunstanciadas dos antecedentes criminais do acusado, uma vez que o 

titular da ação penal deve providenciar a juntada aos autos das 

informações que dependem de certificação, podendo a certidão de objeto 

e pé, ser substituída por consulta ao sítio do Tribunal, conforme 

e n t e n d i m e n t o  j u r i s p r u d e n c i a l  p a c i f i c a d o  ( A R E s p  S T J 

642471/DF/2015/0009827-9). Em sendo o caso, deverá o parquet 

proceder sua juntada aos autos atentando-se ao prazo disposto no art. 

479 do CPP. 6. Em tempo, indefiro o pedido da Defesa quanto à 

disponibilização de sala com sistema de som para que o acusado 

acompanhe simultaneamente os depoimentos prestados pelas 

testemunhas que eventualmente manifestem o desejo de serem ouvidas 

sem a presença dele, diante da ausência de estrutura adequada para 

fazê-lo, bem como pelo fato de que a ausência da medida não importaria 

em prejuízos à defesa, notadamente porque os depoimentos serão 

acompanhados pelo douto defensor.Consigno que os jurados serão os 

mesmos já sorteados para a Sessão de Julgamento designada para o dia 

14/02/2020, referente aos autos de cód. 118299.Intimem-se. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000872-18.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA COSTA GALVAO JUNIOR OAB - SP82620 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito referente a diligência do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, 

nos autos supra, informando que o referido valor deverá ser depositado 

conforme provimento 7/2017 - CGJ. Informo ainda que o mandado somente 

será entregue ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento, quando a parte 

juntar o original do comprovante de depósito da diligência aos autos, e em 

nenhuma hipótese se aceitará comprovante de depósito em envelope, 

sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86867 Nr: 667-74.2017.811.0012

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 798 de 1067



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BERNARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19014/O

 Vistos.

Visando readequar a pauta deste Juízo, redesigno a solenidade retro 

agendada para o dia 03 de março de 2020, às 13h00min (horário local).

Intimem-se e requisite-se quem de direito.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 112513 Nr: 1086-26.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL FERREIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 Vistos.

Visando readequar a pauta deste Juízo, redesigno a solenidade retro 

agendada para o dia 05 de março de 2020, às 13h50min (horário local).

Intimem-se e requisite-se quem de direito.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112252 Nr: 934-75.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYDSON MARQUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20.354/B

 Intimação do advogado Robson Oliveira Prestes, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78145 Nr: 923-51.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para que se manifeste acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000998-68.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO BEIRA RIO LTDA - ME (AUTOR(A))

KAMILA HONOSTORIO RODRIGUES (AUTOR(A))

CAIO CEZAR RODRIGUES (AUTOR(A))

CELIA MARIA HONOSTORIO RODRIGUES (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MATHEUS VILELA DE REZENDE (REU)

OSCALINA PEREIRA MARQUES (REU)

JOAO PEREIRA MARQUES (REU)

VINICIUS JOSE ACADROLLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000998-68.2019.8.11.0012; Valor causa: R$ 125.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie:CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) Certifico que registrei 

o presente feito sob o procedimento n. 278563. Certifico ainda que 

agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o dia 18/12/2019 às 

08h00min(MT). Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, 

remeto os autos a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais 

procedimentos de praxe. NOVA XAVANTINA, 6 de novembro de 2019 

ROGERIA BORGES FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA 

E INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 68876 Nr: 296-81.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217 - MT

 Ante o exposto, pelas razões de fato e de direito acima invocadas, julgo 

parcialmente procedente o pedido contido na denúncia, para 

DESCLASSIFICAR a conduta descrita no art. 33, “caput”, da Lei 

11.343/2006, imputada ao acusado RENATO GOMES VIEIRA, para aquela 

descrita no artigo 28 da citada lei e, por conseguinte, ante o tempo de 

segregação cautelar, EXTINGUIR SUA PUNIBILIDADE.Isento das custas e 

despesas.Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de 

praxe e arquivem-se os autos com baixa na distribuição.P.I.C.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72426 Nr: 1737-97.2015.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJGC, IGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANO CICHOCKI, Filiação: Maria 

Terezinha Antonia Cichocki e Julio João Cichocki, natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(A) rEQUERIDo(a), acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial abaixo transcritos, bem como sua INTIMAÇÃO para a 

audiência designada, conforme dados abaixo, acompanhada(s) de 

advogado(s) ou defensor público, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL, bem como sua INTIMAÇÃO 

acerca da decisão que DEFERIU os alimentos provisórios.

Valor dos Alimentos Provisórios:: 30% DO SALÁRIO MÍNIMO

Resumo da Inicial: JULIANO JUNIOR GOMES CICHOCKI (06/07/2004), 

brasileiro, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora 

IRACÉLIA GOMES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, do lar, RG 1855098-3 

SSP/MT, CPF n.º 025.007.491-50, residente e domiciliada na Rua Tapajós, 

n° 944, Bairro Tonetto, Nova Xavantina/MT, CEP 78690-000, com telefone 

(62)9633-6528, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato 
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Grosso, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa. para, com 

fundamento na Lei n. 5.478/68, combinada com os artigos 1.694 a 1.710, 

CC, Art. 852, CPC e Art. 229, CR/88, propor a presente AÇÃO DE 

ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS em face de 

JULIANO CICHOCKI, brasileiro, pedreiro, residente e domiciliado na rua 25, 

n° 959, bairro Guarujá, Água Boa/MT, CEP: 78635-000, pelos motivos 

fáticos e de direito que passa a aduzir

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que as tentativas de citação 

pessoal da parte requerida/executada foram infrutíferas, defiro o pedido 

da parte autora/exequente, determinando a citação por edital.Expeça-se o 

necessário.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias, consoante art. 257, III, do 

CPC.Em seguida, verificando-se que transcorreu o prazo do edital e a 

parte requerida/executada manteve-se inerte, decretar-se-á a revelia e, 

nos termos da Súmula 196 do STJ e artigo 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, devendo ser nomeado curador especial.Às providências.

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

parte requerida como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na 

petição inicial. 2. O não pagamento dos alimentos provisórios que tenham 

sido arbitrados, devidos a partir da citação, poderá ensejar sua execução, 

sob pena de prisão até 60 (sessenta) dias. 3. Os alimentos provisórios 

deverão ser pagos a partir da citação, conforme especificado na decisão 

acima transcrita, mediante depósito na conta acima indicada, ou, não 

havendo indicação, mediante pagamento direto à parte requerente, 

exigindo, nesta hipótese, o respectivo recibo. 4. A parte requerida, 

querendo produzir prova testemunhal, deverá comparecer à audiência 

acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) no máximo, e 

apresentar as demais provas que tiver (art. 8o da Lei nº. 5.478/68).

OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(s) citando(s)/intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 05 de novembro de 2019

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64243 Nr: 2990-91.2013.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIA MARIA BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CHAVES BEZERRA - 

PROCURADORA FEDERAL DO INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR, para devolução dos autos nº 

2990-91.2013.811.0012, Protocolo 64243, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75195 Nr: 2975-54.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA FRANCHI 

NUNES - OAB:71895

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Maurício Elizeu da Silva, Cpf: 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua Carcará, Nº 302, 

Cidade: Bernardino de Campos-SP

Valor das Custas Processuais:559,84 (quinhentos e cinquenta e nove 

reais e oitenta e quatro centavos)

Prazo para pagamento:5 (cinco)

Pagamento sob pena de:Protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora da Central de 

Arquivamento e Arrecadação

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93815 Nr: 4709-69.2017.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESIO FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMA ALVES DE MORAES, ESPÓLIO DE 

FRANCISCO COELHO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:39675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIER PEREIRA DE ABREU - 

OAB:12829

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 278364.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 29/01/2020 às 08h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68258 Nr: 2947-23.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO DE COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO COELHO DE MORAIS, 

SILMA ALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIER PEREIRA DE ABREU - 

OAB:12829, VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - OAB:34487

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 278386.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 29/01/2020 às 08h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36884 Nr: 442-64.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIDES BUENO NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Delcides Bueno Neiva, Cpf: 

22790713120, Rg: 1284547 SSP GO Filiação: Nilson Bueno Neiva e Elena 

Francisca Duarte, data de nascimento: 18/08/1960, brasileiro(a), natural de 

Catalão-GO, solteiro(a), lanterneiro, Endereço: Travessa Juara Ao Lado 

Mercado Singus, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:559,84 (quinhentos e cinquenta e nove 

reais e oitenta e quatro centavos)

Prazo para pagamento:5 (cinco)

Pagamento sob pena de:Protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora da Central de 

Arquivamento e Arrecadação
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Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39136 Nr: 2681-41.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISA MOTOS E PEÇAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Visa Motos e Peças Ltda-me, 

CNPJ: 10780549000108, brasileiro(a), Endereço: Av. Rio Grande do Sul 

829, Bairro: Centro, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:559,84 (quinhentos e cinquenta e nove 

reais e oitenta e quatro centavos)

Prazo para pagamento:5 (cinco)

Pagamento sob pena de:Protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora da Central de 

Arquivamento e Arrecadação

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38661 Nr: 2205-03.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Jose Mendes da Silva, Cpf: 

86196391100, Rg: 2143493 SSP GO Filiação: João Mendes Ferreira e Geni 

Altiva da S. Ferreira, data de nascimento: 01/07/1961, brasileiro(a), natural 

de Iporá-GO, solteiro(a), frentista, Endereço: Rod. Br 158, Km 154 Auto 

Posto Bom Tempo ), Bairro: Estilac Leal, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:557,83 (quinhentos e cinquenta e sete 

reais e oitenta e três centavos)

Prazo para pagamento:5 (cinco)

Pagamento sob pena de:Protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora da Central de 

Arquivamento e Arrecadação

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 82590 Nr: 3118-09.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN, FERNANDO 

LAERCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA, CRISTIAM LUCAS PEREIRA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927-MT

 Vistos.

Considerando-se o agendamento de videoconferência para a realização 

de ato deprecado à comarca de Água Boa-MT (ref. retro), DESIGNO 

audiência para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 16h00min (horário de 

Cuiabá), ocasião em que será ouvida a testemunha FABIO MARCIO DE 

OLIVEIRA (ref. 178).

Intime(m)-se o (a) (s) réu (ré) (s) pessoalmente para comparecimento ao 

ato.

 Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14996 Nr: 1310-52.2005.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINHA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MENDES 

MORAGAS - OAB:92171/MG

 Vistos.

Considerando o falecimento da autora MARINHA ANTONIA DA SILVA, 

noticiado à fl. 151/152,determino a intimação de seu espólio ou herdeiros, 

por meio de mandado e via DJe, para que promovam a regularização do 

polo ativo da presente demanda, nos moldes do art. 313, § 2ª, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a suspensão do presente processo no prazo de 60 

(sessenta) dias, a fim de regularizar o polo.

O espólio do autor ou seus herdeiros deverão ser cientificados de que a 

falta de manifestação quanto ao interesse na sucessão processual, com a 

respectiva habilitação no prazo designado, acarretará no arquivamento do 

feito.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40226 Nr: 906-54.2012.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por IRACI PEREIRA GOMES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, visando o recebimento de quantia certa.

 Apresentados os cálculos pela exequente às fls. 246 e 248, a autarquia 

foi devidamente intimada para se manifestar (fl. 254), não se opondo.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 Ante o exposto:

1. Este Juízo HOMOLOGA os cálculos constantes nas fls. 136 e 137.

2. EXPEÇA-SE Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento 

conforme cálculo acima noticiado, com fundamento no artigo 535, §3º, II do 

CPC.

3. Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 4. Com a expedição, INTIME-SE a parte exequente para levantamento do 

alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

5. Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

6. Às providências necessária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38341 Nr: 1885-50.2011.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMIKO ASSUNTA MORINISHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MACHADO DA SILVA FILHO, 

ESPOLIO DE FRANCISCO MACHADO DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA 

NUNES LEAL E SILVA, MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AYAKO IWATA 

- OAB:38.896-GO, BRUNA GARCIA TOLEDO - OAB:''''''''''''''', VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17513/O

 Vistos.
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Por ora, defiro o pedido de retificação do nome da parte autora para que 

passe a constar “TOMIKO ASSUNTA MORINISHI”.

Com efeito, expeça-se nova Carta de Adjudicação dos imóveis de 

titularidade da autora constando o nome correto.

Após, volvam-me os autos conclusos para análise e deliberação acerca 

dos pedidos de penhora online e expedição de RPV em nome do patrono 

da autora.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63889 Nr: 2627-07.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZIR SOARES DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos da instância superior, dê-se vistas às 

partes para que se manifestarem e requererem o que entender de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso não haja manifestação das partes, arquivem-se os autos da maneira 

devida.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 90468 Nr: 2894-37.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES VIEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos denota-se que em ref. 29 foi deferido por este juizo 

o pedido de pericía solicitado pelo requerente.

Em ref. 32 consta publicação de expediente intimando a parte autora na 

pessoa de seu causidico apenas da decisão.

Adiante, em ref. 43 a certidão do Sr. Oficial de justiça consta diligência 

positiva intimando o Sr. Perito para ciência da nomeação e designação de 

data e hora para pericia.

Após isso, não consta dos autos qualquer providência a fim de certificar 

as partes da data e hora agendadas.

Sendo assim, merece guarida o constante em ref.50.

PROCEDA-SE à secretaria, o fiel cumprimento da decisão retro, intimando 

o perito para que agende uma nova data e hora e que sejam as partes 

devidamente certificadas e/ou intimadas para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 105447 Nr: 3506-38.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA PIMENTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA NUNES DE OLIVEIRA - 

OAB:23506/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de ref. 27,INTIME-SE o Dr. Adelmo de Oliveira Barros, 

perito nomeado nestes autos, para que no prazo de 15(quinze) dias, 

preste esclarecimentos a acerca da juntada do laudo pericial.

Cientifique-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 76935 Nr: 542-43.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRSO CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o retorno dos autos da instância superior, dê-se vistas às 

partes para que manifestem-se e requeiram o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Caso não haja manifestação das partes, arquivem-se os autos da maneira 

devida.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 86789 Nr: 619-18.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DIAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO OTAVIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão/dilação elaborado à ref.57.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 67252 Nr: 2245-77.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON J. G.FALEIRO - 

OAB:5.048

 Vistos.

Considerando-se o agendamento de videoconferência para a realização 

de ato deprecado à comarca de Água Boa-MT (ref. retro), DESIGNO 

audiência para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 14h50min (horário de 

Cuiabá).

Intime(m)-se o (a) (s) réu (ré) (s) pessoalmente para comparecimento ao 

ato.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 106444 Nr: 3978-39.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SILVA ROCHA, LUCAS JUNIOR 

MESSIAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado de ocorrência instaurado pela 

D.Autoridade Policial com o objetivo de elucidar a (s) infração (ões) penal 

(is) descrita (s) nos autos.

O Ministério Público requereu o arquivamento do presente caderno 

investigatório em razão da ausência de justa causa para deflagração da 
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"persecutio criminis in judicio".

O autor do fato Alex Silva Rocha requereu a restituição do aparelho de 

som apreendido, acostando aos autos cópia de nota fiscal (fls. 42/46).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Entendendo o Ministério Público que inexiste justa causa para o 

prosseguimento da persecução penal, mister se faz o acolhimento de sua 

promoção de arquivamento.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

INQUÉRITO POLICIAL – CRIME DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E FALSIDADE 

DOCUMENTAL – REPRESENTAÇÃO SUBSCRITA POR ALCAÍDE MUNICIPAL 

CONTRA OUTRO E SUA SECRETÁRIA – ANÁLISE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

QUE NÃO ENCONTRA INDÍCIOS DOS DELITOS – PLEITO AO 

ARQUIVAMENTO E RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO – DEFERIMENTO. Se o 

Ministério Público não encontra elementos para prosseguir nas 

investigações criminais a fim de apurar delitos apontados em 

representação de Prefeito Municipal contra os indiciados, atribuindo-lhe a 

autoria de crimes; e, pleiteia o arquivamento do inquérito com a possível 

reabertura do caso, se novas provas surgirem, impõe-se a homologação 

da pretensão com o deferimento do pedido. (TJMT. IP 71234/2012, Des. 

Manoel Ornellas de Almeida, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 

Julgado em 07/02/2013, Publicado no DJE 26/02/2013).

Posto isso, ACOLHO a promoção de arquivamento formulada pelo 

Ministério Público, haja vista a ausência de justa causa para o exercício da 

ação penal, e DETERMINO o arquivamento do presente termo 

circunstanciado de ocorrência, ressalvando-se a possibilidade de 

desarquivamento prevista no artigo 18 do Código de Processo Penal.

DEFIRO o pedido de restituição de coisa apreendida formulada por Alex 

Silva Rocha, haja vista a demonstração da propriedade do bem pela nota 

fiscal acostada aos autos.

Intime-se o autor do fato/requerente para comparecer em juízo para 

retirada do bem no prazo de quinze dias, mediante lavratura de termo de 

restituição.

Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se com baixa 

na distribuição.

P.I.C.

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-13.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que INTIMEI o Dr. 

PETERSON VEIGA CAMPOS, da audiência designada para o dia 

08/08/2017 às 15:00 horas, bem como para comparecer acompanhado da 

parte promovente, independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, 

que o não comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com 

base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento 

das custas pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de 

comparecer a qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 

9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015

NÚMERO DO PROCESSO: 353-03.2015.811.0044 – CÓDIGO 59644

ESPÉCIE: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE AUTORA: JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

PARANATINGA

INTIMAÇÃO dos interessados abaixo relacionados para, no prazo legal, 

apresentarem alegações finais, conforme despacho de fls. 432 a seguir 

transcrito: " Vistos. Remeta-se os autos ao Ministério Público e após, aos 

interessados, para no prazo legal, apresentarem alegações finais. 

Cumpra-se. Paranatinga, 4 de dezembro de 2019. Fabricio Sávio da Veiga 

Carlota - Juiz de Direto."

Parte interessada - Advogado(a)

Dieggo Bruno Pio da Silva – Dr. Thiago Ribeiro – OAB/MT nº 13.293

Municipio de Paranatinga – Dr. Daniel Schilo – OAB/MT nº 9954

Municipio de Gaúcha do Norte – Dra. Carine Minuzzi – OAB/MT nº 14.631

Paranatinga, 28 de janeiro de 2020.

Tânia Maria Ferreira Signor

Gestora Administrativa 3

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001627-43.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON FERNANDES SANTANA (AUTOR(A))

SELMA MARIA RIZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA DE PINA RIBEIRO (REU)

LUIZ ROBERTO DE PINA RIBEIRO (REU)

CASSIA DE PINA RIBEIRO (REU)

HELIO RIBEIRO FILHO (REU)

MARIO SERGIO DE PINA RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001627-43.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): GENILSON FERNANDES SANTANA, SELMA MARIA RIZZI REU: 

HELIO RIBEIRO FILHO, MARIO SERGIO DE PINA RIBEIRO, MARINA DE PINA 

RIBEIRO, LUIZ ROBERTO DE PINA RIBEIRO, CASSIA DE PINA RIBEIRO 

Vistos etc. Ante o teor das petições de IDs. 28005630, 28109726, 

28261776, 28280347, bem como dos documentos que as instruem 

entendo ser necessário a realização de um auto de constatação pelo 

Oficial de Justiça que, antes de proceder com o ato, deverá tomar ciência 

das petições e documentos acostados pelas partes a fim de que possa 

esclarecer se está havendo ou não descumprimento da ordem emanada 

por este Juízo. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001142-43.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. H. S. S. (REU)

J. D. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOVENAL DE SOUZA SILVA OAB - 383.824.661-68 (REPRESENTANTE)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para se manifestar acerca da Devolução de 

Correspondência de ID 28474933.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001566-85.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. Q. (REQUERIDO)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIÇÃO 

designada para o dia 18/02/2020 às 13h:30min, no CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000914-05.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIRENE LEITE GOES CERIOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILMA LEITE GOES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ art. 701, 

inc. XVII. Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000294-56.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ art. 701, 

inc. XVII. Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

do Despacho de ID23490929, da audiência de instrução designada para o 

dia 12/03/2020 às 12h20min, bem como para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000897-32.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ art. 701, 

inc. XVII.Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000755-62.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS HONORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da 

Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ. IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca do Laudo Pericial de ID 27365165. 

Paranatinga, 28 de Janeiro de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001165-23.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO POLATO (AUTOR(A))

IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOLINDA TENORIO DA SILVA (REU)

PEDRO TENORIO DA SILVA (REU)

ALFREDO TENORIO DA SILVA (REU)

CLEIDE TENÓRIO DA SILVA (REU)

PAULO TENORIO DA SILVA (REU)

CLAUDIO TENORIO DA SILVA (REU)

CLEUZA TENORIO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para impugnar a contestação de ID 27357868, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84 Nr: 343-23.1996.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mary Lucia Antonello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Mary Lúcia Antonello - OAB:59.905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Christiani Urbano - 

OAB:6.411, Jocildo Andrade de Medeiros - OAB:6.684-B/MT, 

Leonardo Randazzo Neto - OAB:3504-A/MT

 Código n. 84.

Vistos.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55030 Nr: 1045-36.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semusa- Serviço Municipal Autônomo de 

Saneamento Ambiental, Águas de Paranatinga LTDA, Município de 

Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Felix Ferreira - 

OAB:17922/A/MT, Almir Rogério de Moura - OAB:13.853/MT, Daniel 

Paulo Maia Teixeira - OAB:4705

 Código 55030.

Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 
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cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 16 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29926 Nr: 367-26.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Leorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Código n. 29926.

Vistos.

Intime-se o executado a fim de se manifestar acerca da petição de fl. 258 

e fls. 260/261, no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89224 Nr: 2149-24.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Soares da Silva Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81695 Nr: 3139-49.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Orgina Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 14477 Nr: 869-72.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Rissi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Lopes Vieira, Márcia Terezinha 

Rodrigues Vieira, Ronaldo Honori de Rezende, Airton Loureiro Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 
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OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Marques da Silva - 

OAB:8562-B/MS

 Código n. 14477.

Vistos.

Considerando que o prazo solicitado no item 1 da petição de fls. 324/325 já 

se ultrapassou, haja vista a data que fora protocolada e o prazo 

requerido, determino que se intime a parte autora para, em 05 dias, 

providenciar a juntada do georreferenciamento da área rural objeto do 

pedido de usucapião, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 14 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59718 Nr: 395-52.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arildo Francisco, Júlio Cézar Francisco, CLEBER 

COSTA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 Código n. 59718.

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 91, intime-se a parte exequente 

para, 05 dias, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 14 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28442 Nr: 1437-15.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Processo nº. 1437-15.2010.811.0044 (Código 28442)

Vistos.

Considerando que a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela executada (fls. 210/211), HOMOLOGO os cálculos de 

fl. 204v e, por corolário, DETERMINO sejam expedidas as requisições de 

pequeno valor (RPV) ou precatórios judiciais, nos termos do art. 443 e 

seguintes da CNGC/MT, e observando as determinações da Resolução nº 

168/2011 do CJF, instruindo-o com os documentos necessários.

Com o pagamento, tornem os autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32065 Nr: 308-04.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaines Pereira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 32065.

Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68777 Nr: 1190-24.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Maria Dourado Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Código 68777.

Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.
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Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000472-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 12/12/2019, às 14h:30min.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000472-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência no CEJUSC designada para o dia 12/03/2020, às 14h:30min.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63575 Nr: 2167-50.2015.811.0044

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselle Maria Costa Vasques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érica Kaira Carmo da Cruz 

Zanin - OAB:19.308, JODER BESSA E SILVA - OAB:17779/O, Maraísa 

Fonseca Zancheta - OAB:17.310/MT, Marcos Alexsandro Neves de 

Oliveira Junior - OAB:26.392, ROBSON PADILHA ALVES - 

OAB:18340/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Nos termos da Portaria n. 104/2019-CGJ de 22 de agosto de 2019, a qual 

dispõe sobre a atuação das equipes de ação rápida no regime de exceção 

nas 1ª e 2ª Varas e no Juizado Especial da Comarca de Paranatinga, 

declarado pelo Provimento n. 15/2019-CM, promovo a devolução dos autos 

à Secretaria.

 Paranatinga/MT, 13 de setembro de 2019.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 13040 Nr: 1705-79.2004.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervázio Alves de Oliveira Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gratec Formularios Continuos Ltda, Ademir 

Eberhart, Maria das Graças Freitas de Oliveira, Manoel Gimenez Pereira, 

Terezinha Raquel Rejas Ramires, Valdir Carlos Cremonez, Gratec 

Formularios Continuos Ltda, Mineração e Agropecuária Pedra Grande S.A, 

Edmar Guedes de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gervásio Oliveira - OAB:3592, 

Luiz Eduardo Pradebon - OAB:6720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Caldeira Ribeiro - 

OAB:172855, Danilo Henrique Fernandes - OAB:9.866/MT, Jandir 

Lemos - OAB:12541-A/MT, João Fábio Azevedo e Azeredo - 

OAB:182.454/SP, Julierme Romero - OAB:6240/MT, Luiz Eduardo 

Pradebon - OAB:6720, Roberto Ferreira da Silva - OAB:12.515/MT, 

Vanderlei Chilante - OAB:3533-A

 Considerando as informações prestadas acerca do cumprimento da Carta 

Precatóia (fls. 1.098/1.104), intime-se a parte exequente para manifestr-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59455 Nr: 265-62.2015.811.0044

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração e Agropecuária Pedra Grande S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gratec Formularios Continuos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio M. Henrique Daólio - 

OAB:172.723/SP, João Fábio Azevedo e Azeredo - OAB:182.454/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, em vista da ausência de anuência do requerente quanto ao 

pedido de sucessão processual, indefiro o pedido de fls. 218/220.II – DO 

PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITALCompulsando os autos, vislumbra-se 

que não houve comprovação de que a parte autora exauriu todos os 

esforços no sentido de informar o endereço do executado, pois não há 

sequer prova de que diligenciou junto aos órgãos dos quais tem acesso, 

comprovando que tentou obter alguma informação pertinente.Ressalta-se, 

ainda, que somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito 

na localização de endereços, tal como com a negativa de eventual 

empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial 

para obter tal informação, bem como, expedir edital de citação do 

mesmo.Posto isto, indefiro o pedido de citação por edital, bem como de 

pesquisa e diligencias do juízo junto aos órgãos públicos.Por fim, intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 12 de dezembro de 

2019.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29683 Nr: 124-82.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Matoso Ribas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76372 Nr: 516-12.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Cezar de Menezes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 

retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64517 Nr: 2581-48.2015.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352/MT

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito a fim 

de intimar o advogado da parte requerida acerca da audiência designada 

para o dia 02/4/2020, às 13h30min a realizar-se no CEJUSC/Ptga, 

localizado no edifício do fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100320 Nr: 2229-51.2019.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração e Agropecuária Pedra Grande S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Jose Vigolo, Luiz Carlos da Silva, Valdir 

Carlos Cremonez, Marina Lucia Lopes Cremonez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULO GROTTI - 

OAB:4412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito para 

intimar o advogado da parte autora, acerca da audiência designada para o 

dia 13/3/2020, às 13h30min, na sala do CEJUSC/PTGA, localizado no 

edifício do fórum de PTGA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 104087 Nr: 185-25.2020.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Jonas Rosa Barreto, Antonio Lazaro da 

Silva, Aguilherme Alves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Nestes termos, concedo a liberdade provisória, sem fiança, ao acusado 

AGUILHERME ALVES MOREIRA.Ainda, com fundamento no art. 282, II do 

CPP, fixo as seguintes medidas cautelares do art. 319, do CPP: a) 

Comparecimento a todos os atos do processo dos quais for notificado;b) 

Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas 

atividades laborais, bem como manter seu endereço atualizado;c) 

Proibição de se ausentar da Comarcar por mais de 05 (cinco) dias, sem 

prévia autorização deste Juízo;O acusado deve cumprir as medidas 

cautelares acima estabelecidas, nos termos dos arts. 282, § 4º e 310, 

parágrafo único do CPP, sob pena de decretação de sua prisão 

preventiva. Expeça-se alvará de soltura, devendo o réu ser posto 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que 

permanecer preso.Ciência ao Ministério Público.Intime-se.Comunique-se a 

autoridade policial, remetendo-se as cópias relevantes.No mais, 

aguarde-se o Inquérito Policial, após, arquive-se, com as cautelas de 

estilo, certificando e juntando fotocópia da presente decisão nos autos 

principais, caso ainda não exista.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 27 de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85402 Nr: 195-40.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco RCI Brasil S/A, Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesio Roberto Stormowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019/GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52878 Nr: 2088-42.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Cecília Wessner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuários 

Ltda, Basf S/A, Syngenta- Proteção de Cultivos Ltda, Bayer Crospscience 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, Janice Terezinha Andrade da Silva - 

OAB:18192-A/MT, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:18192/A, Pablo Cortez Loi - OAB:11152/MT, Paulo Eduardo 

Machado Oliveira de Barcellos - OAB:79.416/SP

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70637 Nr: 1859-77.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84902 Nr: 4623-02.2017.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcello Martines, Therezinha de Almeida Martines

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO GUITTI - OAB:180099
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88195 Nr: 1569-91.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronalso Donde Polesso, Zilda Toigo Donde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Gabrielli Mello, Clóvis Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ravanello - OAB:3291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT, ALEX ROECE ONASSIS - OAB:17933/O

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53885 Nr: 13-93.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilma Maria Peruchini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019-GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar no que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57986 Nr: 3093-65.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avolnei Ionidio Schula, Sueli Mizue Miaki Schula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilário Fideski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019-GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar no que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54820 Nr: 879-04.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denivaldo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019-GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca da impugnação à execução no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53016 Nr: 2230-46.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Braun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuários 

Ltda, Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A, Basf S/A, Bayer 

Crospscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janice Terezinha Andrade 

da Silva - OAB:18192-A/MT, JOSERISSE HORTENCIO DOS SANTOS 

MAIA ALENCAR - OAB:OAB/CE 23981, Paulo Eduardo Machado 

Oliveira de Barcellos - OAB:79.416/SP, Rodolfo Licurgo Tertuliano 

de Oliveira - OAB:10.144/CE

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar os advogados das partes acerca da audiência 

designada para o dia 12/02/2020, às 14h00min, devendo os advogados 

intimarem as partes e testemunhas arroladas por eles, do dia, hora e local 

da audiência designada, sendo que a secretaria do juízo somente farpa 

intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, artigo 455, do 

CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82141 Nr: 3387-15.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Inácio Canova de Castro, Juliana Baccin de 

Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Guimarães de Souza, José de Souza 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89119 Nr: 2090-36.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Martins de Siqueira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denize Frizon ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 54504 Nr: 597-63.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejamar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito com 

a finalidade de intimação da parte autora, acerca da audiência 

redesignada para o dia 12/03/2020, às15h00min, na sala do 

CEJUSC/PTGA, localizada no edifício do fórum desta Comarca, bem como 

para que providêncie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para  o  cumpr imento  da  Car ta  Preca tó r ia  PJE n . 

1004825-51.2018.8.11.0003 da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis-MT, caso ainda não tenha realizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13907 Nr: 487-79.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amir Eliceu Zemolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Lorenzi de Castro - 

OAB:129134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilon Pinto da Silva Junior - 

OAB:11136, Adilon Pinto Silva - OAB:6.258-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22290 Nr: 1066-22.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso-FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT, Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26038 Nr: 2073-15.2009.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Malp Administração e 

Participação LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Gomes dos 

Santos - OAB:10366/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerida para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51155 Nr: 343-27.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi, Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilei Terezinha Carlini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381 Nr: 740-82.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Modelo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baldini e Baldini Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT, Sonoir Miguel de Oliveira - OAB:3571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019-GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar no que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 656 Nr: 396-67.1997.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Cardoso Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Borchett, Osvaldo Gonzaga dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Luzia Angelica Arruda Gonçalves - OAB:9.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourdes Schleder - 

OAB:3036/MS

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019-GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar no que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3478 Nr: 914-23.1998.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jaivo Dias Pereira, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Dalton Adorno Tornavoi - OAB:4729-A/MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019-GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar no que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6046 Nr: 45-55.2001.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ghirghi, Jairo Dias Pereira, Jaivo Dias 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 810 de 1067



OAB:3.007-A/MT, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT, Luciana Rosa 

Gomes - OAB:7848-B

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019/GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7137 Nr: 683-88.2001.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente-IBAMA, 

Madeireira Chico Neto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Alvellos Fernandes - 

Procurador Federal - IBAMA/MT - OAB:3920, Peterson Veiga 

Campos - OAB:17.203

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019-GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar no que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51326 Nr: 518-21.2013.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta- Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Época Agrícola Ltda, Antônio Gustavo 

Gandolfo de Carvalho, Sebastião Leandro Gandolfo de Carvalho, Adjaime 

Marcelo Alves de Carvalho, Mara Cristina Molina de Carvalho, Alessandra 

Paes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Christian Laure - 

OAB:155.277/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019-GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar no que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52198 Nr: 1398-13.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Gilberto Jacoby Egewarth, Geraldo 

Wiest

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29965 Nr: 406-23.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dário José Gollin, Irene Teresa Gollin, Paiol 

Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:6526, Euder Oliveira 

Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32682 Nr: 922-09.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eronides Fernandes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias & Dias Ltda, Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell Jose Giraldes Portela - 

OAB:10.081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019/GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22965 Nr: 1743-52.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serv Alimentos - Comércio, Importação e 

Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea KarineTrage Belizario - 

OAB:9106-MT, Cleverson de Figueiredo Pintel - OAB:5380, 

Cristiana Vasconcelos Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13.431-A/MT, Murilo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/ MT, Ozana Baptista 

Gusmão - OAB:4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8194-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019-GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca do resultado negativo do bloqueio no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54789 Nr: 852-21.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anicásio Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019-GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca do resultado negativo do bloqueio no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 55877 Nr: 1662-93.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. S. Solani ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019-GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca do resultado negativo do bloqueio no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64885 Nr: 2710-53.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70542 Nr: 1834-64.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72761 Nr: 2696-35.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73952 Nr: 3153-67.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dagoberto Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77545 Nr: 1056-60.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Morbeck Silva Júnior, Milton Mazutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80991 Nr: 2754-04.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Henrique de Almeida Cardoso-ME, 

Willian Henrique de Almeida Cardoso, Mateus Menegat, Norion Menegat, 

Ana Paula Rocha Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077 A

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019/GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97860 Nr: 1251-74.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciane da Silva Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Vazel Bispo da Silva - 

OAB:24606/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019-GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar acerca da impugnação à execução no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53286 Nr: 2487-71.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldo Soares Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da Portaria nº 01/2019-GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar no que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-63.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

F. J. AUTO POSTO SHALOM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO VIEIRA CINTRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOSIMAR LOULA FILHO - MT14290-O, da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 27/02/2020 às 

15h00, devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000949-28.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN WEBBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYNGTON BARROS DA COSTA (EXECUTADO)

JOHNNATAN WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para, querendo, manifestar-se no prazo 

legal sobre a devolução da carta precatória devolvida e juntada no ID 

28473720, bem como para requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001438-65.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO GONZAGA SARTORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO MENEGOTTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte impugnante para, querendo, se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação apresentada, podendo a mesma 

corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 352 do NCPC, nos termos da r. decisão proferida 

no ID 25451718.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-96.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

MARCOS ONOSE DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCILDO ANDRADE DE MEDEIROS OAB - MT6684/B (ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação dos 

advogados das partes requeridas para, querendo, manifestarem-se 

quanto ao alegado pela requerente no ID. 25316527, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000066-81.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO FRARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - PR78764 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcelo David Alves (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados 

das partes dos termos da r. decisão proferida no ID 28211102.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000327-12.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMALIA SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

SILVA E SANTOS NETO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR DJE EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000327-12.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 12.157,30 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Endereço: 

AC COLIDER, AVENIDA TANCREDO NEVES 329 SETOR LESTE, CENTRO, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-970 POLO PASSIVO: Nome: SILVA E SANTOS 

NETO LTDA - ME Endereço: RUA DALIAS, S/Nº, S/N, JARDIM DAS 

FLORES, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: SAMALIA 

SOUZA DA SILVA Endereço: RUA DALIAS, S/N, JARDIM DAS FLORES, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para efetuar o pagamento da 

diligência remanescente do senhor Oficial de Justiça, conforme certidão 

de fls(ID 26737145), no prazo de 15(quinze) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br emissão de guias on line – diligências, para cumprimento 

do mandado de citação em dois endereços diversos, com posterior 

remessa do comprovante aos autos. Peixoto de Azevedo/MT , 28 de 
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janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini 

Técnica Judiciária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000075-72.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PURUKAPA METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000066-13.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHITDJORE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000068-80.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PAJBA TXUCARRAMAE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001160-30.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA MARIA TAVARES CREMASCO (REQUERIDO)

WANDERLEI CELINO CREMASCO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ORTOCLÍNICA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1001160-30.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 207.837,22 ESPÉCIE: 

[Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO Endereço: AGF BARÃO DE 

MELGAÇO, 2754, 15 andar, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-973 

POLO PASSIVO: Nome: WANDERLEI CELINO CREMASCO Endereço: Av. 

Marechal Rondon, 50, Centro, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Nome: 

VANIA MARIA TAVARES CREMASCO Endereço: Avenida MARECHAL 

RONDON, 50 C, CENTRO, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para efetuar o 

pagamento da diligência remanescente do senhor Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 120,00(cento e vinte reais), conforme certidão (ID 27930812), 

no prazo de 15(quinze) dias, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça – , www.tjmt.jus.br emissão de 

guias on line – diligências, para cumprimento do mandado de 
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citação/penhora, com posterior remessa do comprovante aos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000079-12.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PURUKAPA METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000081-79.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TOTOXI PANARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-37.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHAKMATURE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000042-82.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHAKMATURE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000043-67.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHAKMATURE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000044-52.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHAKMATURE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000046-22.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHAKMATURE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000088-71.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TOTOXI PANARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-20.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PURUKAPA METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000050-59.2020.8.11.0023
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Parte(s) Polo Ativo:

NHAKMEITI METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000094-78.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MRURE BEPNHUINTI METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000048-89.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHAKMEITI METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000062-73.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHITDJORE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000052-29.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHAKMEITI METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000111-17.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GALILEU VACARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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POLLYANNA SOUZA SANTOS OAB - MT27502/O (ADVOGADO(A))

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a 

parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de 

Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de apresentação de 

resposta, implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta 

no artigo 344 do mesmo diploma legal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000109-47.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SILVA BENEVIDES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO HENRIQUE ROSE (REQUERIDO)

BENEDITO DE ASSUNCAO DUARTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT14905-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000076-57.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PURUKAPA METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-95.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHITDJORE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000101-70.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a 

parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de 

Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de apresentação de 

resposta, implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta 

no artigo 344 do mesmo diploma legal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000106-92.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS TEIXEIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA NORO DE SOUZA OAB - MT21721/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a 

parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de 

Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de apresentação de 

resposta, implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta 

no artigo 344 do mesmo diploma legal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 
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EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001467-81.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR GARCIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a 

parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de 

Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de apresentação de 

resposta, implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta 

no artigo 344 do mesmo diploma legal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001464-29.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo (IMPETRADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Mandado de Segurança nº 1001464-29.2019.8.11.0023 Vistos. Nos 

termos do artigo 7º da Lei 12.016/2009 recebo a inicial e postergo a 

análise do pedido liminar para momento posterior a manifestação da 

autoridade coatora. Notifique-se pessoalmente a autoridade acoimada de 

coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via 

apresentada, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações. Após, vistas ao Ministério Público para manifestação. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89359 Nr: 929-54.2018.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE DIAS - 

OAB:MT7474

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) peticionante que os autos 

encontram-se à disposição na secretaria deste juízo para carga, pelo 

prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89857 Nr: 1204-03.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALBER GOMES DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar os advogados da parte autora para promover o 

andamento do feito no prazo de 15 (quinze), indicando o endereço do 

Requerido para fins de citação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82977 Nr: 878-77.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI BANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA ROMOALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:SP150.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 5(cinco) dias sobre os termos da certidão do Senhor Meirinho 

de fls. 29, que atesta o não cumprimento do mandado e demais atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85979 Nr: 2896-71.2017.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:MT 16.582-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora, para no prazo de lei, 

manifestar-se, sobre os documentos juntados às fls. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62467 Nr: 2453-96.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY MÁRCIO BRIZZI TRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o Exequente para se manifestar quanto ao resultado 

das pesquisas RENAJUD e BACENJUD (fls. 106/108), no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67260 Nr: 1097-95.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BATISTA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARQUITETURA URBANISMO E CONSTRUÇÕES 

PEDABLIU LTDA - ME, SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 

GUEDES, IRIO MOREIRA, PATRICIA TABORDA LEME, SIMONE CURCINO 

MOREIRA, EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, RUBY DE CARVALHO - OAB:21568 MG

 FINALIDADE: intimar os advogados das partes para indicarem as provas 

que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão 

e julgamento conforme o estado do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67322 Nr: 1148-09.2014.811.0023

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Aúrea de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINA TEODORO MUJOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodrigues - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo de Freitas 

Rodrigues - OAB:12424-A/MT

 FINALIDADE: intimar as partes da decisão a seguir transcrita em resumo: 

Vistos, (...) Diante do exposto, conheço os embargos de declaração 

porque tempestivos e nego-lhes provimento, porque ausente qualquer 

obscuridade na decisão de fls.89/90, sendo ato meramente protelatório, 

razão que mantenho por seus fundamentos a decisão já exposta. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Remetam-se os autos a contadoria 

Pública para cálculo das custas e despesas. Após, intime-se para o 

recolhimento no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de protesto e averbação 

perante o Distribuidor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97439 Nr: 2198-94.2019.811.0023

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER RUBIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/0

 FINALIDADE: intimar o advogado de defesa da decisão a seguir trancrita 

em resumo: Vistos, (...)Em análise ao pedido, verifico que as razões 

expostas merecem acolhimento, pois não há notícias que o acusado tenha 

descumprido qualquer das medidas anteriormente impostas. Desta forma, 

fixo as seguintes condições ao réu Cleber Rubin: a) Comparecimento 

TRIMESTRAL em Juízo para justificar suas atividades e atualizar seu 

endereço, com base no art. 319, inciso I, do CPP; b) Proibição de acesso e 

frequência a bares, prostíbulos, locais em que há consumo de drogas 

ilícitas, e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas 

alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP; d) Comparecimento 

obrigatório a todos os atos processuais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000911-16.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. De acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 9/2019 e Portaria n. 

29/2019-CM, vigentes a partir de 30/09/2019, a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande passou a ser a competente para 

processar e julgar os feitos relativos à saúde pública em que o Estado de 

Mato Grosso figura como parte. Diante do exposto, DECLINO a 

competência do feito em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande, razão por que DETERMINO a 

remessa imediata dos autos ao Juízo competente. Cumpra-se com 

urgência expedindo o necessário. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-96.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DINALDO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1001466-96.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 15.294,84 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DINALDO ARAUJO LIMA Endereço: pedro alvares cabral, 707, 

alvorada, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: NS2.COM INTERNET S.A. Endereço: RUA VERGUEIRO, 961, - ATÉ 

1289 - LADO ÍMPAR, LIBERDADE, SÃO PAULO - SP - CEP: 01504-001 

Senhor(a): DINALDO ARAUJO LIMA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência 

de Conciliação Data: 11/02/2020 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-62.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON CARLOS TIVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CANDIDO DA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 
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PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000108-62.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 17.017,98 ESPÉCIE: 

[Cheque, Citação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: EVERSON CARLOS TIVO Endereço: ESTRADA 

BRIGIDA, SN, - ATÉ 756 - LADO PAR, RESIDENCIAL ADALGIZA, SINOP - 

MT - CEP: 78550-884 POLO PASSIVO: Nome: JOAO CANDIDO DA COSTA 

Endereço: NÃO SABIDO, NÃO SABIDO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 Senhor(a): EVERSON CARLOS TIVO A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 05/03/2020 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-02.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ISTEFANE ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000112-02.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 12.175,73 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ISTEFANE ARAUJO 

DE OLIVEIRA Endereço: Rua Onze, 405, Santa Izabel, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 

1376, - LADO PAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-000 Senhor(a): ISTEFANE ARAUJO DE OLIVEIRA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 05/03/2020 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003018-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003018-29.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

GILDETE SANTOS LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

1. Designo audiência para o próximo dia 13/05/2020, às 16:00 horas. 2. 
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Devendo a testemunha comparecer independente de intimação, vez que 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo” [art. 455, NCPC], exceto se “I - for 

frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo; II - sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de 

testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 

454” [§4º do art. 455, NCPC]. 3. Intimem-se. Cumpra-se. , 31 de outubro de 

2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002545-43.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data o advogado da parte autora 

compareceu em cartório e informou que as mesmas partes bem como as 

mesmas testemunhas arroladas neste processo comparecerão neste juízo 

na data de 01/04/20 as 17:00 horas, para audiência de instrução do 

processo 1002548-95.2019.8.11.0013, deste modo, em respeito a 

economia processual, certifico que as partes bem como testemunhas 

deste processo serão ouvidas na mesma data e hora da audiência do 

processo supramencionado, sendo 01/04/20 as 17:00 horas. Diante disto 

cancelo a audiência determinada nestes autos. Pontes e Lacerda/MT, 28 

de janeiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206632 Nr: 11538-92.2019.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciete Luiza de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC Bamerindus S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO SILVA SOUZA 

QUEIROZ - OAB:26582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto:I – INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 99, 

§2º, da Lei n. 13.105/15.II – INTIME-SE a parte autora para regularização 

do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 

1.7.11.1 da CNGC.III – Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001819-69.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. G. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. E. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001819-69.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

EVELYN DAIANY GARCIA GUIMARAES PARTE RÉ: EXECUTADO: AYLON 

MICHAEL DE SOUZA E SILVA Tendo em vista o teor da certidão do oficial 

de justiça (ID 28447314), intimo a parte exequente para manifestação, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 28/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002961-11.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DINOVAN BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

HONORATO DE SOUZA QUEIROZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002961-11.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO 

(58) PARTE AUTORA: REQUERENTE: DINOVAN BATISTA DE SOUZA 

PARTE RÉ: REQUERIDO: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, HONORATO DE SOUZA QUEIROZ Tendo em vista o teor da 

certidão do oficial de justiça (ID 28447141), intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 28/01/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000167-80.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000298-89.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARCELO DE SOUZA SANTOS. REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA. Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela intentada por MARCELO DE SOUZA SANTOS em desfavor 

do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, todos devidamente qualificados. 

Consta da inicial que o requerente é portador de comunicação 

interventricular (CIV) com alto débito cardíaco e importante repercussão 

hemodinâmica, razão pela qual necessita realizar cirurgia de correção 

percutânea com prótese tipo Amplatzer. No entanto, alega que o 

tratamento é de alto custo, e ainda que a parte autora e seus familiares 

são pessoas hipossuficientes e, diante disso, não possuem condições 

financeiras de custeá-lo. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento. Decido. Analisando os autos, 

verifica-se que foram juntados com a inicial formulários médicos, os quais 

informam a doença que o requerente possui e o tratamento médico 

adequado. Portanto, antes de apreciar o pedido liminar constante na peça 

exordial, solicito parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no intuito de que informe se 

a avaliação e conduta, nos moldes da prescrição médica, mostra-se 

adequada ao tratamento da moléstia da qual padece o requerente. Ao ser 

solicitado o parecer, remetam-se ao NAT também cópia da petição inicial e 

dos documentos que a instruem. Com o retorno, voltem os autos 

conclusos imediatamente. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário com a urgência que o caso requer. Pontes e 

Lacerda, 28 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001570-21.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001570-21.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

EMERSON DOS SANTOS SILVA PARTE RÉ: EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO SA Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes 

autos foi expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do 

Banco do Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, 

no prazo legal. Pontes e Lacerda, 28/01/2020. ADEMIR BOTTARI Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003970-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA BERNARDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE PACHURI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003970-08.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL (1111) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: CELIA 

BERNARDO DA SILVA PARTE RÉ: EXECUTADO: ODAIR JOSE PACHURI 

Certifico que decorreu o prazo concedido à parte executada para 

pagamento voluntário da obrigação sem que houvesse manifestação. 

Assim, intimo a parte exequente para requerer o que entender cabível, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 28/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA APARECIDA ALVES 09738864801 (AUTOR(A))

DALVINA APARECIDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000080-61.2019.8.11.0013. AUTORA: 

DALVINA APARECIDA ALVES 09738864801, DALVINA APARECIDA 

ALVES. RÉU: ENERGISA/MT. Vistos. INDEFIRO o pedido de apresentação 

de nova proposta de honorários, visando à redução do valor (id. 

25351483), porquanto a quantia apresentada na proposta não se afigura 

desarrazoada, mormente por se tratar de valor médio dentre aqueles já 

aceitos por este juízo em casos semelhantes. Por outro vértice, 

considerando a ausência de comprovação pela parte ré acerca da 

suposta exorbitância na proposta apresentada pelo “expert”, HOMOLOGO 

a proposta de honorários de id. 21630278 e, consequentemente, 

CUMPRAM-SE as demais disposições da decisão de id. 21253646. 

Consigno que, na hipótese de inexistir comprovação do depósito judicial 

relativamente a verba honorária do "expert", no prazo de 15 (quinze) dias, 

haverá declaração da perda da prova pericial e o feito será sentenciado 

de forma antecipada. Às providências. Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA APARECIDA ALVES 09738864801 (AUTOR(A))

DALVINA APARECIDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000080-61.2019.8.11.0013. AUTORA: 

DALVINA APARECIDA ALVES 09738864801, DALVINA APARECIDA 

ALVES. RÉU: ENERGISA/MT. Vistos. INDEFIRO o pedido de apresentação 

de nova proposta de honorários, visando à redução do valor (id. 

25351483), porquanto a quantia apresentada na proposta não se afigura 

desarrazoada, mormente por se tratar de valor médio dentre aqueles já 

aceitos por este juízo em casos semelhantes. Por outro vértice, 

considerando a ausência de comprovação pela parte ré acerca da 

suposta exorbitância na proposta apresentada pelo “expert”, HOMOLOGO 

a proposta de honorários de id. 21630278 e, consequentemente, 

CUMPRAM-SE as demais disposições da decisão de id. 21253646. 

Consigno que, na hipótese de inexistir comprovação do depósito judicial 

relativamente a verba honorária do "expert", no prazo de 15 (quinze) dias, 

haverá declaração da perda da prova pericial e o feito será sentenciado 

de forma antecipada. Às providências. Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003101-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI OLIVEIRA CALDEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINA APARECIDA OLIVEIRA ARAGÃO (REU)

JOEL CALDEIRA MIRANDA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003101-79.2018.8.11.0013 AUTORA: 

SILVANI OLIVEIRA CALDEIRA. RÉU: JOEL CALDEIRA MIRANDA. RÉU: 

ALINE CRISTINA APARECIDA OLIVEIRA ARAGÃO. Vistos. INTIME-SE a 

autora, por meio de remessa dos autos ao Núcleo da Defensoria Pública, 

para, na forma do art. 343, §1º, do CPC, apresentar resposta acerca da 

reconvenção de id. 23550426. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003801-21.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERRALHERIA NUNES EIRELI - ME (EXECUTADO)

ISAAC NUNES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003801-21.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO PARTE RÉ: EXECUTADO: SERRALHERIA NUNES EIRELI - ME, 

ISAAC NUNES DO NASCIMENTO Tendo em vista o teor da certidão do 

oficial de justiça (IDs 27268198 e 27268205), intimo a parte exequente 

para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 28/01/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002975-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN YASMIM BORGES MELO (REQUERENTE)
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MARIA DE LOURDES BORGES MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIMPIO DE MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002975-29.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES BORGES MELO. REQUERENTE: 

VIVIAN YASMIN BORGES MELO. REQUERIDO: JOSÉ OLIMPIO DE MELO. 

Vistos. Na forma do art. 370 do NCPC, CONVERTO o julgamento em 

diligência, para o fim de determinar a expedição de ofício à Iuni 

Educacional S.A (UNIC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incorrer em responsabilidade civil e criminal, preste informações a este 

juízo sobre o vínculo entre a requerente Vivian Yasmin Borges Melo, 

devidamente qualificada nos autos, e a instituição, indicando o curso e o 

turno em que se encontra matriculada, e especialmente se é beneficiária 

do Programa Universidade para Todos (PROUNI), ou de outro programa 

público que forneça bolsas a alunos. Deverá especificar ainda, caso seja 

a requerente beneficiária, se a bolsa é integral ou parcial. Com a resposta 

da Instituição, INTIMEM-SE as partes, por intermédio de seus advogados, 

via DJE, para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

REMETAM-SE os autos à conclusão. EXPEÇA-SE o necessário. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000106-59.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY MARIANO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000106-59.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: DARCY MARIANO JUNIOR REQUERIDO: CAB PONTES E 

LACERDA LTDA Vistos. DARCY MARIANO JUNIOR ajuizou AÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS contra CAB PONTES E LACERDA LTDA, 

aduzindo, em apertada síntese, que sofreu cobrança indevida em razão 

da existência de suposta fraude no hidrômetro instalado em sua 

residência. Carreou à inicial diversos documentos. Devidamente citada, a 

requeria apresentou contestação em Id. 18483335, combatendo a matéria 

que constitui o mérito da causa e oferecendo ação reconvencional. 

Ademais, instruiu a peça defensiva com documentos. Na sequência, o 

autor apresentou réplica à contestação em Id. 18644599. Em decisão 

encartada em Id. 19843543, determinou-se a emenda da peça 

reconvencional para o fim de que fossem recolhidas as custas judiciais 

devidas referente à ação reconvencional. Todavia, a requerida/reconvinte 

deixou transcorrer “in albis” o prazo do qual dispunha para o exercício de 

citado ônus. É a suma do necessário. Do indeferimento da petição inicial 

da ação de reconvenção: Conforme consta do relatório, a inicial padece 

de vícios sanáveis, motivo pelo qual fora determinada a sua emenda, na 

forma do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos autos, os 

requeridos/reconvintes não cumpriram a ordem desde juízo, deixando de 

efetuar as correções necessárias para o bom andamento do feito. Neste 

panorama de ideias, decorre do próprio parágrafo único do art. 321 a 

obrigação imposta ao julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, de 

acordo com o que estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, 

de acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial 

reconvencional formulado por CAB PONTES E LACERDA LTDA. e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo de reconvenção, sem 

resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do mesmo Código. Em 

decorrência do princípio da causalidade, condeno a requerida/reconvinte 

no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários 

advocatícios no valor de R$ 67,84 (sessenta e sete reais e oitenta e 

quatro centavos), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Da 

audiência de conciliação: Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, 

deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no 

sentido de implementar e desenvolver mecanismos de solução de 

controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito como 

mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução 

dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste 

sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, 

primordialmente, a conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, 

tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de 

Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam 

remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para 

que seja realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde 

já, designada para o dia 27 de agosto de 2019, às 14h30min. Na hipótese 

da sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. Cumpridas as 

etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado do mérito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 19 de junho de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002192-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS DE OLIVEIRA ABRANTES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES APARECIDO CORREA DE ANDRADE OAB - SP341984 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA FERREIRA ABRANTES DE SOUZA (REU)

BRENNE ABRANTES DE SOUSA (REU)

Giovani Abrantes de Sousa (REU)

LEANDRO ABRANTES DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 10002192-03.2019.8.11.0013. AUTOR: 

DENIS DE OLIVEIRA ABRANTES DE SOUSA. RÉU: MARIA CELIA FERREIRA 

ABRANTES DE SOUZA, LEANDRO ABRANTES DE SOUZA, BRENNE 

ABRANTES DE SOUSA. Vistos. Devido ao oficial de justiça, por meio da 

certidão de id. 23731249, não fazer referência à constatação de eventual 

suspeita de ocultação do réu Leandro Abrantes de Souza, INDEFIRO o 

requerimento de citação por hora certa (id. 23819578). Em sendo assim, 

INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, indicar o atual endereço do réu não citado (id. 

23731249). Após, tornem os autos conclusos para redesignação da 

sessão de mediação. EXPEÇA-SE o necessário. Às providências. Pontes 

e Lacerda, 28 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000101-03.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ABENIZIO DE JESUS LIBERTO SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000101-03.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR: ABENIZIO DE 

JESUS LIBERTO SA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Certifico que a contestação apresentada (IDs 28394288 e 

28394289) é tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar 

impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 28/01/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000190-26.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000190-26.2020.8.11.0013. AUTOR 

(A): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. RÉU: P. E. M. 

MACHADO. Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido 

liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte ré em 

mora. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69) 

ou, infrutífera tal tentativa, por meio de protesto do título. No entanto, 

apesar de o autor ter colacionado aos autos a notificação extrajudicial, 

verifico que a missiva enviada não foi entregue, conforme ID n.º 

28486386. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, carrear aos autos: (i) o comprovante de recebimento da 

referida notificação no endereço do contrato ou, alternativamente, o 

instrumento de protesto, a fim de comprovar a constituição em mora da 

parte requerida, na forma do art. 319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69; (ii) a cópia do contrato que comprove a realização do negócio 

realizado entre as partes; (iii) o comprovante do recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos. O não 

atendimento de qualquer das determinações acima acarretará no 

indeferimento da inicial e extinção do processo, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 28 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000172-05.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000172-05.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRITO. Vistos. Apesar de 

a autora pleitear em nome próprio o levantamento de valores, confere-se 

através da certidão de óbito de ID nº. 28427182, que o falecido deixou 1 

(um) filho. Portanto, faz-se necessária a anuência dos demais herdeiros, 

conforme entendimento pátrio. Neste sentido: ALVARÁ JUDICIAL. 

LEVANTAMENTO DE VALOR EM CONTA POUPANÇA. ANUÊNCIA DE 

TODOS OS HERDEIROS. PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FUNERAL. 

VALOR IRRISÓRIO. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. 1. O pedido 

autônomo de expedição de alvará judicial é cabível quando, inexistindo 

bens a serem partilhados, existe valor deixado pela de cujus e que não foi 

por ela utilizado. Inteligência da Lei nº 6.858/80. 2. Se todos os herdeiros 

são maiores e concordam com o levantamento pela viúva do ínfimo valor 

existente em conta de poupança de titularidade do de cujus, que 

provavelmente servirá para o ressarcimento das despesas com o funeral, 

então torna-se dispensável o processo de inventário. Recurso provido. 

(Apelação Cível nº 70070366638, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

26/10/2016). (TJ-RS – AC: 70070366638 RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 26/10/2016, Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2016). Por tais 

motivos, INTIME-SE a autora para apresentar no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, o rol de herdeiros, bem como suas procurações outorgando 

poderes à causídica, para que sejam habilitados no processo como 

coautores. INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 28 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002244-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA MAGALHAES LAET (AUTOR(A))

JOSE FERREIRA LAET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ROSA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002244-96.2019.8.11.0013. AUTOR 

(A): JOSÉ FERREIRA LAET, SANDRA REGINA MAGALHÃES LAET. RÉU: 

ILDA ROSA DOS SANTOS. Vistos. Haja vista a justificativa de ID nº. 

26361177, REDESIGNO a sessão de mediação a se realizar perante o 

CEJUSC desta comarca, para o dia 17 de março de 2020, às 16h00min. 

Ademais, CUMPRAM-SE os demais comandos da decisão de ID nº. 

21867470. INTIMEM-SE via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000562-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENEIR GOMES CLEMENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000562-43.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): GENEIR 

GOMES CLEMENTE PARTE RÉ: REU: BANCO PAN Certifico para os fins de 

direito que, conforme Recurso de Apelação de ID 28204504 apresentado, 

e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte requerida para que 

apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

28/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002176-49.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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CRISTIANE MORENO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002176-49.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: ALIMENTOS - 

LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) PARTE AUTORA: AUTOR(A): CRISTIANE 

MORENO DOS SANTOS PARTE RÉ: RÉU: ROBSON DE SOUZA Certifico 

que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que houvesse 

manifestação. Assim, encaminho os autos à expedição a fim de intimá-la 

pessoalmente para requerer o que entender cabível, sob pena de extinção 

e arquivamento dos autos. Pontes e Lacerda, 30/10/2019. GEAN CARLOS 

BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001616-10.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEIA APARECIDA MARQUES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001616-10.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA 

(40) PARTE AUTORA: AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT PARTE RÉ: REU: SIDNEIA APARECIDA MARQUES 

Certifico e dou fé que a correspondência retornou sem que a parte 

executada fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do ''AR'' de 

ID 27061315. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista ao exequente para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

28/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158259 Nr: 11958-68.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane da Silva Santos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE DA SILVA SANTOS ALMEIDA, 

Cpf: 09796866790, Rg: 2840108-5, Filiação: Maria das Graças Silva 

Santos e José Afranio dos Santos, data de nascimento: 31/08/1983, 

brasileiro(a), natural de Carmopolis-SE, casado(a), servidor público 

municipal, Telefone 9911-1625. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158898 Nr: 12349-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Feliciano Reis dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FELICIANO REIS DOS SANTOS, Cpf: 

24962244191, Rg: 067560, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165986 Nr: 3134-86.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA ALBUQUERQUE MATIAS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZA ALBUQUERQUE MATIAS 

BARROS, Cpf: 01972739123, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 570,19 (Quinhentos e setenta reais e dezenove 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ RESTRITOS E 

INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO EXTRAJUDICIAL, CONFORME 

DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165898 Nr: 3107-06.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 
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OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ FIDELIS, Cpf: 38784130920, Rg: 

600.459, brasileiro(a), casado(a), pecuarista/zootecnista, Telefone 

8133.2410. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154695 Nr: 10231-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Rodrigues Sant'Ana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO RODRIGUES SANT'ANA, Cpf: 

00943832861, Rg: 9091849, Filiação: Naziria Rodrigues Sant'ana e 

Francisco Sant'ana, data de nascimento: 31/03/1961, brasileiro(a), natural 

de Frutal-MG, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155498 Nr: 10613-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leide Laura Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEIDE LAURA COSTA SILVA, Cpf: 

89167821120, Rg: 1316685-9, Filiação: Vilma Aparecida Costa de Silva e 

Agrimar José da Silva, data de nascimento: 23/06/1979, brasileiro(a), 

natural de Colorado-RO, solteiro(a), cabeleireira, Telefone 65-9698-9475. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157746 Nr: 11729-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Elias Chaves de Paulo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL ELIAS CHAVES DE PAULO - 

ME, CNPJ: 12674980000197, Inscrição Estadual: 13403104-0. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 570,57 (Quinhentos e setenta reais e cinquenta 

e sete centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ RESTRITOS 

E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149123 Nr: 7485-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA SOARES DE FARIA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por REGINA SOARES 

DE FARIA PAIXÃO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Compulsando os autos, verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado à fl. 177.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, conforme valores de fl. 177, com observância na 

Resolução 11/2014-TP.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 
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presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164142 Nr: 2209-90.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE BARBOSA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Edital - Intimação do denunciado para audiencia

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63808 Nr: 4147-67.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lourenço Riza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROGERIO DE 

SOUZA E SILVA, para devolução dos autos nº 4147-67.2011.811.0013, 

Protocolo 63808, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital - Intimação do denunciado para audiencia

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61843 Nr: 2183-39.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROGERIO DE 

SOUZA E SILVA, para devolução dos autos nº 2183-39.2011.811.0013, 

Protocolo 61843, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-58.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SOARES DA COSTA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20(VINTE) 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1000604-58.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 25.942,96 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento, Cláusula Penal, Correção Monetária, Juros de Mora - 

Legais / Contratuais]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS 

LTDA - ME Endereço: Avenida Tancredo Neves, 672, Jardim Boa 

Esperança, PONTES E LACERDA - MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: 

WAGNER SOARES DA COSTA Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A Empresa Requerente é credora do Requerido no montante de R$ 

25.942,96 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais, noventa 

e seis centavos) atualizado até Fevereiro de 2019, conforme demonstrado 

pelas vendas abaixo relacionadas e, ora anexadas aos autos, 

devidamente acompanhadas dos boletos, também em anexo:O referido 

débito provém de relação comercial estabelecida com a contratação de 

Serviços mecânicos no ano de 2016, cuja venda totalizou R$ 39.495,00 

(trinta e nove mil quatrocentos e noventa e cinco reais) na época. 

Infelizmente, a Requerida pagou apenas a entrada e as duas primeiras 

parcelas, porém surpreendeu a Empresa Requerente com o 

inadimplemento do saldo restante da dívida. Sabe -se que o Requerido 

mudou de endereço e deixou para trás muitos credores. Segundo seu 

contador, o Requerido não informa seu endereço, pois não tem como 

pagar todas as suas dívidas. Haviam boatos inclusive, que o Requerido 

havia se mudado para os Estados Unidos, porém tal informação não foi 

confirmada pelo contador. DECISÃO: Vistos. DETERMINO a busca de 

endereço do requerido junto ao Sistema de Informações Eleitorais (Siel) e 

ao INFOJUD. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles 

já diligenciados, CITE-SE o requerido, na forma do art. 246, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Cumprida todas as determinações supra e não 

havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE o requerido por 

edital na forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao requerente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 11 

de abril de 2019. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação 

é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. 

Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000160-88.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DA SILVA FERRAZ SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000160-88.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

JULIA DA SILVA FERRAZ SANTOS. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. CITE-SE o réu para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 335, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344 do 

NCPC. Após, com a juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada, na forma 

do art. 355 do NCPC. Em atenção ao princípio da celeridade processual e 

da eficiência, DEIXO de designar audiência de conciliação, uma vez que é 

fato notório que o Procurador da Autarquia ré não comparece, em regra, 

nas audiências designadas nesta Comarca. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-58.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL MAZETTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000162-58.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

JUVENAL MAZETE. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS. Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada 

por JUVENAL MAZETE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados. A parte autora narrou, em 

apertada síntese, que sempre labutou nas lides rurais, e, com o passar do 

tempo, veio a necessitar do benefício previdenciário para que possa 

auxiliá-lo na sua subsistência. Após tentar a sua aposentação por meio de 

requerimento formulado ao posto de atendimento do Instituto requerido, 

afirmou que teve tolhido o seu pedido de concessão do benefício 

previdenciário, o que lhe impulsionou a ajuizar a presente “actio”. Em razão 

disso, requereu a concessão da implantação do benefício em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela, com a consequente citação do 

requerido e, ao final, a procedência de sua pretensão para condenar a 

Autarquia a conceder de forma definitiva o benefício de aposentadoria 

rural por idade, desde a data do indeferimento do requerimento 

administrativo. Juntou documentos nas folhas retro. É o relatório. Decido. 

A tutela de urgência de natureza antecipada tem os seus fundamentos 

descritos no artigo 300 do NCPC, nestes termos: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Por 

sua vez, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a 

tutela provisória de natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela 

provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da 

existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito 

exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, sem 

um dos quais impedem a concessão da tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada almejada, em torno dos quais deve circunscrever-se 

a cognição. Com efeito, a probabilidade do direito alegado não se encontra 

presente. Isto porque, entretanto, há casos, como é o dos presentes 

autos, que exige discussão por meio de ampla produção de prova, uma 

vez que não é possível concluir, de plano e em sede de cognição sumária, 

pelo preenchimento de todos os requisitos necessários à obtenção do 

benefício previdenciário pleiteado, tal como o período temporal de exercício 

efetivo da atividade rural que apenas se obterá por ocasião da colheita de 

provas orais em audiência de instrução e julgamento. Destarte, o benefício 

ora pleiteado somente poderá ser concedido após a instrução probatória e 

análise dos requisitos necessários, não sendo possível que se reconheça 

e se aplique os seus efeitos nesta fase processual, uma vez que não há 

comprovação imediata e de plano da probabilidade do direito alegado. Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do 

artigo 98, “caput”, do NCPC. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, 

apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 

183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a 

que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da 

resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono 

constituído nos autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-73.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE BORGES FRANCISCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000161-73.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

MARILENE BORGES FRANCISCO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Compulsando-se o acervo de provas carreadas no 

processo, verifica-se que, não obstante a parte requerente tenha se 

submetido à avaliação médica, não restou suficientemente claro e evidente 

que, de fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o condão de 

acarretar limitação e/ou obstaculização de sua capacidade para 

desenvolver atos da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, 

nada foi registrado no que diz respeito à possibilidade de reversão do 

quadro clínico. Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foi 

promovida, ainda que a título precário, a demonstração da existência de 

moléstia que tenha tornado a parte requerente incapaz para o exercício de 

atividade laborativa; o que torna, ao menos até o presente momento, 

volúvel e efêmera qualquer constatação a respeito da sua incapacidade 

total e/ou parcial e permanente e/ou temporária para o trabalho — 

circunstância essa que afasta a configuração da plausibilidade do direito 

invocado, a concessão da tutela de urgência, nos moldes em que foi 

pretendida, afigura-se inviável. Desta forma, não vislumbro, por ora, a 

caracterização de prova inequívoca que leve a verossimilhança do direito 

invocado. Vale frisar, também que, cabe à parte autora o ônus de provar o 

alegado, produzindo as provas que entender pertinentes, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção deste Juízo. Assim, considerando 

que a autora não demonstrou a presença dos requisitos necessários ao 

deferimento do pedido, ou seja, o “fumus boni juris” e o “periculum in 

mora”, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora 

MARILENE BORGES FRANCISCO, ao menos até a presente etapa 

processual, nada impedindo que, posteriormente, a questão possa ser 

reavaliada, concedendo, se for o caso, a medida antecipatória. CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo 
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de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, 

"caput", do NCPC. Após, com a juntada da contestação da autarquia 

requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu advogado, via DJE 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. Em seguida, com o transcurso do prazo acima mencionado, 

que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, DETERMINO a 

realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO como perito nos 

autos o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 

2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, 

CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, telefones (065) 3624-9211 e 

(65) 99637-8410, o qual deverá ser intimado acerca da nomeação levada 

a efeito, independentemente de compromisso, e deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora 

nomeado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), forte nos arts. 1º e 3º, 

§ 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no 

Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cuiabá/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 448Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 896Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito, implicando ainda em gastos, pelo 

perito, com estadia, alimentação, entre outros. Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo pericial 

nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima mencionadas, promova a conclusão dos autos. 

INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via Diário da Justiça 

Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte autora o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002224-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROSA DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002224-08.2019.8.11.0013. AUTOR: 

MANOEL ROSA DA SILVA ARRUDA. RÉU: MÓVEIS ROMERA LTDA. 

Vistos. À vista da renúncia do mandato outorgado pela demandada (id. 

26425777), INTIME-SE a ré, no endereço constante do mandado de id. 

21422633, por carta registrada, com aviso de recebimento, na forma do 

art. 273, inciso II, do Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, constituir novo patrono, por aplicação analógica ao disposto 

no art. 111, parágrafo único, do CPC. Advirta-se a ré que o decurso do 

prazo “in abis”, acarretará os efeitos previstos no art. 76, §1º, inciso II, do 

CPC. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE. Com a 

juntada da carta de intimação e decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e 

tornem os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 28 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004044-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE FAUSTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004044-62.2019.8.11.0013. AUTOR (A): 

IVONEIDE FAUSTINA DA SILVA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", 

do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da contestação 

da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada. Em seguida, com o transcurso do 

prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO 

CORREA GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. 

Dom Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, 

telefones (065) 3624-9211 e (65) 99637-8410, o qual deverá ser intimado 

acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, 

e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais 

devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pela 

inexistência de perito médico no Município de Pontes e Lacerda/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de Cuiabá/MT, 

ente político equidistante a aproximadamente 448Km da sede desta 

Comarca, e, consequentemente, faz como que o “expert” percorra a 

distância aproximada de 896Km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, implicando ainda em 

gastos, pelo perito, com estadia, alimentação, entre outros. Deverá o(a) 

Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, 

intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo pericial 

nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima mencionadas, promova a conclusão dos autos. 

INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via Diário da Justiça 

Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte requerente o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000175-57.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA NAZARE CAMPOS DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA CIDADE DE RADIO E TELEVISAO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000175-57.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

ADRIANA NAZARÉ CAMPOS DA SILVA SOUZA. RÉU: SISTEMA CIDADE 

DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA - ME. Vistos. DEFIRO os benefícios da 
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Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, caput, do NCPC. O 

art. 396 do NCPC preceitua que o juiz pode ordenar que a parte exiba 

documento ou coisa que se encontre em seu poder. Assim, a inicial deve 

conter, além dos requisitos ordinários, os cominados no art. 397: “I – a 

individualização, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; 

II – a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o 

documento ou com a coisa; III – as circunstâncias em que se funda o 

requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em 

poder da parte contrária”. No caso dos autos, verifico que estão 

presentes os pressupostos exigidos pela norma em comento, uma vez 

que houve adequação individualização do documento que se presente ser 

exibido, a finalidade de tal exibição, ainda, as circunstância de fato e de 

direito em que se fundam o pedido da parte requerente. Todavia, não há 

que se cogitar na concessão de liminar de exibição, já que tal medida 

implicaria em indevida satisfatividade, esgotando-se, por completo, o 

objeto da presente ação, além de privar o requerido da possibilidade de 

opor-se ao pedido de exibição. Portanto, CITE-SE o requerido, por carta, 

para responder no prazo de 5 (cinco) dias (art. 398 do NCPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003172-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TALILA MENEZES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE APARECIDA CASSIANO (REU)

JESUS CARUSO TELES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003172-81.2018.8.11.0013. AUTORA: 

TALITA MENEZES DE QUEIROZ. RÉU: JESUS CARUSO TELES. RÉU: 

ROSINEIDE APARECIDA CASSIANO. Vistos. TALITA MENEZES DE 

QUEIROZ, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

MORTE EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, MATERIAL E TUTELA DE URGÊNCIA contra JESUS 

CARUZO TELES e ROSINEIDE APARECIDA CASSIANO, todos qualificados 

nos autos. Extrai da inicial que, na data de 10 de setembro de 2018, 

Eduardo Alves Queiroz, filho da requerente, trafegava em sua motocicleta 

na via preferencial quando foi abalroado pelo veículo Fiat, Siena Attractiv, 

cor prata, placa OAS1789, conduzido pelo requerido, e de propriedade da 

requerida. Relata que em decorrência da colisão, o filho da requerente 

veio a óbito, precisando arcar sozinha com as despesas do funeral, 

sofrendo, além de danos materiais, também danos morais. Em face do 

exposto requer, liminarmente, “seja bloqueado e conste as restrições de 

transferência, que impossibilita a mudança do proprietário do veículo, bem 

como a de circulação do veículo Fiat, Siena Sttractiv, cor prata, placa 

OAS1789, Renavam 00485585219, fabricação/modelo 2013/2013” e 

“fixação de alimentos provisórios no montante de ½ (meio salário mínimo)”. 

A decisão inaugural indeferiu o requerimento de tutela antecipada (id. 

17130111). Realizada sessão de mediação, o ato restou infrutífero (id. 

19058688). Citados, os requeridos apresentaram contestação (id. 

19522641). Em preliminar, impugnaram a concessão da gratuidade da 

justiça, requerendo a sua revogação. No mérito, aduziram que não se 

encontram presentes os pressupostos autorizadores da responsabilidade 

civil, porquanto entendem que o filho da requerente estava conduzindo a 

motocicleta em alta velocidade. Assim, devido constituir a hipótese culpa 

exclusiva da vítima, requerem a improcedência dos pedidos, ou, 

subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente. Outrossim, em 

relação ao pedido indenizatório por danos materiais, requereram a 

improcedência devido à ausência de comprovação documental. Ao final, 

quanto à pretensão de pagamento de prestação alimentar, alegaram a falta 

de comprovação da renda obtida pelo “de cujus” ao tempo da morte, aliado 

à ausência de dependência econômica de sua genitora (requerente), 

impondo-se a improcedência do pedido formulado neste sentido. Juntaram 

documentos (id. 19522642 a 19522662). A réplica foi juntada no id. 

20065329. O despacho saneador foi proferido no id. 20122326, 

fixando-se os pontos controvertidos e deferida a produção de prova 

testemunhal. O rol de testemunhas foi apresentado pelos requeridos no id. 

20531425. A audiência de instrução e julgamento foi realizada, conforme 

termos de id’s. 21018359 e 23825374, oportunidade em que foram 

colhidos os depoimentos dos requeridos e testemunhas, determinando-se, 

ainda, à Politec a apresentação do laudo pericial envolvendo os fatos 

narrados na exordial. O laudo pericial foi carreado no id. 22942516. As 

alegações finais foram apresentadas pela requerente no id. 24190244 e 

pelos requeridos no id. 25253475. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório, fundamento e decido. Consta da peça inicial que, na data de 10 

de setembro de 2018, por volta das 23h50min, o filho da requerente 

trafegava com a motocicleta HONDA CBX 250, Twister, Placa JZO7681, 

pela Rua Marechal Rondon e, ao atingir o cruzamento com a Rua Manoel F. 

Pereira, teve a sua trajetória subitamente interceptada pelo veículo 

conduzido pelo requerido, Jesus Caruzo Teles, de propriedade da 

correquerida. Exsurge dos autos, que o condutor do automóvel, sem 

respeitar a sinalização de “PARE”, existente na Rua Manoel F. Pereira, 

cruzou a via preferencial (Avenida Marechal Rondon), momento no qual 

colidiu com a motocicleta conduzida pelo filho da requerente, lançando-o 

ao solo e causando-lhe a morte. Restou comprovado nos autos, em 

especial pelo Laudo Pericial de id. 22942516, que o requerido não 

obedeceu à sinalização de parada obrigatória existente na Rua Manoel F. 

Pereira. Por outro lado, consoante depoimento prestado em audiência de 

instrução e julgamento, e, ainda, em sua defesa escrita, o condutor do 

veículo admitiu ter “avistado o veículo do condutor da motocicleta” (id. 

19522641 – Pág. 6, sexto parágrafo), porém calculou que conseguiria 

efetuar a travessia, seguindo em frente com o veículo de propriedade da 

corré, todavia, teve seu caminho interceptado pela motocicleta conduzida 

pelo filho da requerente. De acordo com a teoria da causalidade 

adequada, pouco importa se o condutor da motocicleta estivesse pilotando 

em alta velocidade, uma vez que a culpa é daquele que deu causa ao 

evento danoso, ou seja, de quem poderia evitar a sua ocorrência e não o 

fez. Em outros termos, repise-se, a sobredita teoria estabelece que a 

culpa “é de quem tem a melhor oportunidade de evitar o dano”, não 

havendo o que se falar, consequentemente, em culpa exclusiva do filho da 

requerente e, muito menos, em culpa concorrente, porquanto a produção 

do evento danoso se deu por iniciativa do requerido, condutor do 

automóvel. No caso dos autos, o único que poderia ter evitado 

eficazmente o resultado danoso era o condutor do veículo que, todavia, 

não agiu com o devido zelo e cuidado ao atravessar a pista de rolamento, 

sem antes certificar-se da segurança da manobra, dando causa, assim, 

ao acidente. O condutor da motocicleta não teve nenhuma parcela de 

culpa para ocorrência do infausto, restando afastadas as alegações 

defensivas, haja vista que a causa determinante para o acidente foi o 

avanço da preferencial pelo requerido. A propósito, é o entendimento do 

Tribunal de Justiça de São Paulo: “APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS. Seguradora que busca o reembolso da 

indenização dos prejuízos causados por acidente no qual se envolveu 

veículo de propriedade da ré – Presunção de culpa da ré, que não 

observou as regras de trânsito ao não respeitar a parada obrigatória e a 

via preferencial em que transitava o segurado da autora, não elidida – 

Segurado que estaria conduzindo em velocidade excessiva – Fato que 

não alteraria o resultado do julgamento, em atenção à teoria da 

causalidade adequada – Culpa concorrente reconhecida em Primeiro Grau 

afastada – Majoração do montante da condenação – Recurso provido. 

(TJSP; Apelação Cível 1006018-11.2018.8.26.0189; Relator (a): Hugo 

Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Fernandópolis - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de 

Registro: 11/07/2019)”. “RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL SEM AS 

DEVIDAS CAUTELAS. CULPA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. 

Presume-se ter agido com culpa o motorista que, sem observar as devidas 

cautelas, ingressa em via preferencial, dando causa a acidente de 

trânsito. Muito embora o excesso de velocidade seja, por si, um ilícito 

administrativo, na concorrência de culpas não prevalece sobre aquela 

autônoma e decisiva de quem segue pela via secundária e avança com 

seu veículo na via preferencial, sem tomar as devidas cautelas de parar 
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antes da placa de sinalização, interceptando a trajetória da motocicleta e 

que, como tal, prepondera sobre eventual imprudência praticada pelo 

motociclista. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 

1000643-62.2017.8.26.0157; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 

35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do 

Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro: 12/02/2019) - destaquei”. 

Observe-se, deste modo, que o requerido, condutor do veículo envolvido 

no acidente de trânsito em questão, foi o único causador da colisão, eis 

que veio a interceptar injustamente a trajetória da motocicleta que 

transitava pela via preferencial. Nesta trilha, a conduta adotada pelo 

requerido foi no mínimo, imprudente, revelando-se um agir culposo, uma 

vez que infringiu normas de trânsito que prescrevem aos condutores de 

veículos a abstenção de atos que possam colocar em perigo bens 

jurídicos alheios. Dessa forma, estabelece o art. 26, inciso I, da Lei nº 

9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), “in verbis”: “Os usuários das 

vias terrestres devem: I – abster-se de todo ato que possa constituir 

perigo ou obstáculos para o trânsito de veículos, de pessoas ou de 

animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas”. 

Ainda, como forma de concretização da norma supratranscrita, o art. 44 

do Código de Trânsito Brasileiro estabelece regra sobre a obrigação de 

respeito ao fluxo da via principal, dever que não foi respeitado no caso em 

análise. Vejamos o teor da norma em comento: “Ao aproximar-se de 

qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar 

prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que 

possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e 

a veículos que tenham o direito de preferência”. Extrai-se, nesse 

diapasão, que a culpa do requerido, condutor do automóvel que invadiu a 

preferencial, é manifesta, estando, via de consequência, obrigado a 

indenizar os prejuízos experimentados pela requerente da ação em virtude 

de sua conduta imprudente. Sobre o assunto, trago à baila os 

ensinamentos do Des. Carlos Roberto Gonçalves: “(...) obra com inegável 

imprudência o motorista que, provindo de rua secundária, ingressa com 

desatenção em rua preferencial, onde se pressupõe maior tráfego. 

Indispensável que este, em tais circunstâncias, para e descortine ambos 

os lados da via preferencial antes de prosseguir em sua marcha (...). 

Assim, não pode o motorista que provém de rua secundária transpor o 

cruzamento antes de verificar se está livre e desimpedida a via 

preferencial” (Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 6ª ed., pg. 574/575). 

Com base nisso, tem-se decidido, iterativamente, que: “(...) por via de 

regra, quem entra em via preferencial é que deve tomar as cautelas para 

evitar a colisão, não sendo obrigados os que por ela transitam de, em 

cada esquina, diminuírem a marcha dos seus veículos. Se assim fosse, 

sem objetivo seria a sua preferência e prejudicado resultaria o 

escoamento do tráfego nos grandes centros” (v. RT, 284:474). 

Rememore-se que incumbe ao requerido, condutor do veículo, antes de 

ingressar com o automóvel na via preferencial pela qual vinha trafegando 

a motocicleta, certificar-se atentamente, e com absoluta certeza, sobre o 

êxito de sua travessia, como forma de garantir a segurança de todos e o 

êxito do ato que pretendia realizar, até mesmo para assegurar a própria 

integridade física. Porém, assim não o fez o requerido, mesmo não 

estando a via preferencial livre e desimpedida para a travessia, tendo em 

vista que nela trafegava o filho da requerente. Sublinhe-se que mesmo 

assim o demandado egressou de uma via secundária, resolvendo transpor 

o cruzamento, descurando-se, portanto, do dever objetivo de cuidado, de 

sorte a contribuir decisiva e eficazmente para a produção do resultado, o 

qual era inteiramente previsível que viesse a ocorrer, desrespeitando 

regras comezinhas de trânsito (CTB, art. 28 e 34). Ao realizar a travessia, 

o requerido agiu sem a devida cautela e atenção às medidas de 

precaução e segurança no trânsito, invadindo a via preferencial por onde 

trafegava a moto conduzida pelo filho da requerente da ação. Sobre o 

tema, colhe-se da jurisprudência o seguinte entendimento: 

“Responsabilidade Civil – Acidente de Trânsito – Inobservância da placa 

'Pare', avançando por cruzamento de via preferencial – Indenização 

Procedente” (JTACSP, 70:75); “Responsabilidade Civil – Acidente de 

Trânsito – Culpa – Ingresso em via preferencial sem a necessária cautela 

– Culpa reconhecida – Ação procedente” (RJTJSP, 45:123; RT, 412:292); 

“Preferência de passagem – Autor que trafegava em via preferencial com 

sinalização marcada na pista asfáltica, quando atingido por veículo do réu, 

vindo de via secundária – Culpa do réu caracterizada” (1º TACSP, Ap. 

431.361/90, Garça, 5ª Câm., j. 14-2-1990 – Rel. Carlos de Carvalho). Neste 

passo, restando demonstrada a responsabilidade do agente condutor do 

automóvel que causou a colisão, exsurge a responsabilidade civil objetiva 

solidária do proprietário. Em relação à responsabilidade civil da 

correquerida Rosineide Aparecida Cassiano, é premente deixar claro que 

se aplica a chamada teoria da guarda da coisa inanimada, segundo a qual, 

com o empréstimo, o proprietário fica responsável pelo mau uso que o 

condutor vier a fazer do veículo. Cuida-se do dever geral de vigia sobre a 

coisa que lhe pertence, impedindo, consequentemente, que o objeto móvel 

caia nas mãos de terceiros, e estes, fazendo mau uso dele, ocasionem 

danos a terceiros. Trazendo a lume, são os ensinamentos de Cavalieri 

Filho: “Estabeleceu-se depois que para alguém ser considerado guardião, 

mais do que mera detenção da coisa, terá que ter poder de comando 

sobre ela. É por isso que o preposto não pode ser considerado guarda da 

coisa, posto que, embora tenha sua detenção material, a conduz sob as 

ordens ou direção do preponente. Chegou-se, por esses caminhos, à 

noção de guarda intelectual como sendo a que mais atende ao conceito. 

Guarda é aquele que tem a direção intelectual da coisa, que se define 

como poder de dar ordens, poder de comando, esteja ou não em contato 

material com ela (Caio Mário da Silva Pereira, ob. cit., p. 103)”. Em outros 

termos, guardar a coisa implica, em última análise, a obrigação de impedir 

que ela escape ao controle humano. Trata-se de estabelecer a 

responsabilidade pelo fato da coisa, a partir da apuração de quem tinha o 

efetivo poder de comando ou direção sobre ela no momento em que 

provocou o dano, e não, simplesmente, quem a detinha. Neste raciocínio, é 

a jurisprudência: “ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DE 

INDENIZAÇÃO – VEÍCULO ESTACIONADO – ABERTURA DA PORTA SEM 

CAUTELA – COLISÃO – IMPRUDÊNCIA – DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO. Age com culpa quem abre 

a porta de veículo, sem prestar atenção ao fluxo de veículos, dando causa 

a colisão. Juros de mora – Incidência desde o desembolso. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DO PROPRIETÁRIO – O proprietário do veículo envolvido em 

acidente de trânsito responde, objetiva e solidariamente, com o condutor 

pelos danos causados a terceiro. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

P A R C I A L M E N T E  P R O V I D O .  ( T J S P ;  A p e l a ç ã o  C í v e l 

1017519-29.2018.8.26.0005; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão 

Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel 

Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 

24/10/2019)”. À vista do exposto, a responsabilidade civil da proprietária 

de veículo, no caso, a corré Rosineide Aparecida Cassiano, que se 

envolve em acidente de trânsito é solidária, respondendo na condição de 

proprietária do veículo, o que prescinde, portanto, de qualquer discussão 

acerca de ter ela causado ou não o evento danoso. Nesta esteira, 

caracterizada está, nesse contexto, a culpa dos requeridos, os quais 

obraram com inegável imprudência para a produção do evento danoso, 

acarretando-lhes o dever de indenizar os prejuízos morais e materiais 

experimentados pela requerente da ação, como corolário lógico do ato 

ilícito perpetrado (art. 186 do Código Civil). É inequívoco que a situação 

descrita nos autos acarretou abalo moral à requerente da ação, gerando 

sensação de angústia, revolta e dor íntima, uma vez que, por força do 

acidente automobilístico causado por culpa exclusiva dos requeridos, 

perdeu seu filho (id. 17115190). De certo, a vida ceifada do filho da 

requerente acarretou a esta imensurável abalo psicológico e considerável 

dor moral, exsurgindo o dano moral indenizável. Evidentemente, nessas 

circunstâncias, houve enorme sofrimento e intenso abalo psíquico 

infligidos à autora, fazendo a demandante jus à indenização por dano 

moral postulada. Acerca do assunto, são os ensinamentos da doutrina: "O 

dano extrapatrimonial identifica-se como sendo aquela ofensa a um direito, 

uma lesão que não traz uma repercussão no patrimônio da vítima, no 

sentido clássico de material, podendo ou não repercutir no do ofensor. Há 

um direito da vítima protegido pelo ordenamento jurídico, um bem que não 

pode ser lesionado, e no entanto o é, sem que a vítima sofra um 

desfalque, mas sendo abalada, muitas vezes, de maneira mais grave e 

violenta do que se tivesse perdido todo o seu acervo material. Este o dano 

extrapatrimonial puro que merece a proteção jurídica." (João Casillo, Dano 

à Pessoa e sua Indenização, Revista dos Tribunais, 1987, p. 41). 

Reconhecido o dano moral, consistente na conduta/ato imprudente do 

condutor do automóvel que resultou no evento morte do filho da 

requerente (resultado danoso), sendo o dano causado resultado do ato 

ilícito perpetrado pelo requerido (nexo causal), passa-se à quantificação 

do montante indenizatório devido em prol da pessoa lesada (demandante). 

Como se sabe, a moderada e sensata fixação dos danos morais se dá 

através de um juízo prudencial, informado pelo grau de culpa do agente, 

tendo em vista o nível socioeconômico da requerente e, ainda, a situação 

dos requeridos, devendo o juiz se orientar pelos critérios sugeridos pela 
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doutrina e pela jurisprudência, como a razoabilidade, valendo-se da 

experiência, do bom-senso, sem descurar da realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. A jurisprudência tem perfilhado o 

entendimento de que: “(...) a indenização por dano moral tem caráter 

dúplice, pois tanto visa a punição do agente quanto a compensação pela 

dor sofrida, porém a reparação pecuniária deve guardar relação com o 

que a vítima poderia proporcionar em vida, ou seja, não pode ser fonte de 

enriquecimento e tampouco inexpressiva” (cf. RT 742/320). Com base 

nestes parâmetros, afigura-se como razoável a fixação dos danos morais 

em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), levando-se em conta, sobretudo, o 

grau da ofensa (evento morte), sua repercussão no âmbito do lesado 

(perda do membro da família), a intensidade da dor e a posição social das 

partes, bem como as circunstâncias do ato danoso. De outra banda, 

passo a análise do pedido de condenação por danos materiais, relativo à 

despesa com pagamento de funeral. Em decorrência da morte de seu filho 

(id. 17115190), a requerente teve gastos com funeral, conforme comprova 

a nota fiscal emitida pela Prefeitura de Pontes e Lacerda (id. 17115548), 

no valor de R$ 9.075,00 (nove mil e setenta e cinco reais). Nesta toada, o 

referido valor se refere, exatamente, à quantia correspondente aos 

serviços funerários, conforme consta no aludido documento. Assim 

sendo, na forma do art. 948, inciso I, do Código Civil, os requeridos devem 

ser condenados ao pagamento da despesa relativa ao funeral do filho da 

requerente, na quantia supracitada. Por outro lado, ante a fragilidade do 

recibo de id. 17115549, como forma de comprovar eventual despesa 

adicional relativa ao funeral, o aludido documento não possui força 

probante suficiente para carrear aos requeridos a obrigação pelo 

pagamento. Desta forma, não se desincumbiu a requerente de comprovar 

os fatos constitutivos de seu direito, relativamente à despesa 

representada pelo recibo de id. 17115549. Neste sentido: “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. DÍVIDA 

RENEGOCIADA. PAGAMENTO DOS JUROS. PROVA ATRAVÉS DOS 

RECIBOS. ÔNUS DA PROVA. APELO DESPROVIDO. 1. O ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. 2. Apelação conhecida e improvida. (TJ-PE - APL: 989833 PE, 

Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coelho, Data de Julgamento: 

27/01/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2015)” No que 

tange ao pensionamento mensal, passo à sua análise. O pensionamento 

mensal em favor dos filhos menores, consoante pacífica jurisprudência, é 

presumido, todavia a dependência econômica dos ascendentes em 

relação a seus descendentes não se admite tal presunção, cabendo à 

parte interessada comprová-la. No caso dos autos, não há qualquer tipo 

de prova ou indício de que a vítima auxiliava financeiramente sua genitora, 

pois, na data do óbito (11.09.2018) o filho da requerente já contava com 

18 (dezoito) anos de idade, ou seja, já possuía a maioridade civil (Código 

Civil, art. 5º, “caput”). O fato constitutivo do direito da requerente não 

restou comprovado, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, seja através da 

possibilidade de provar o alegado documentalmente ou por meio das 

testemunhas que foram ouvidas em juízo, em regular instrução 

processual. É de rigor, portanto, a improcedência do pedido de 

condenação ao pagamento de pensão por morte, uma vez que não restou 

demonstrada a efetiva dependência econômica da genitora em relação à 

vítima. Neste sentido: "RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - Acidente de trânsito - Falecimento do filho da autora - 

Culpa do réu comprovada em ação penal já transitada em jugado (art. 935 

do CC) - Danos morais devidamente configurados e bem mensurados pelo 

Juízo de Primeiro Grau - Danos materiais não comprovados. Dependência 

econômica que precisava de comprovação em razão de o filho já ser 

maior de idade à época do falecimento - Ausência de comprovação que 

impede a fixação de pensão alimentícia - Manutenção da sentença Negado 

provimento a ambos os recursos. (TJ-SP 10002227720178260414 SP 

1000222-77.2017.8.26.0414, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 

21/02/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

21/02/2018). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e o faço para CONDENAR os réus, JESUS CARUZO TELES 

e ROSINEIDE APARECIDA CASSIANO: a) Ao pagamento, em favor da 

autora, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de compensação por 

dano moral, com correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir da data 

da sentença, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês a partir do evento danoso (10 de setembro de 2018), a teor do art. 

398 do Código Civil c/c com a Súmula nº. 54 do STJ. b) Ao pagamento, em 

favor da autora, de R$ 9.075,00 (nove mil e setenta e cinco reais), 

relativamente aos gastos com o funeral de seu filho, acrescidos de 

correção monetária a partir do efetivo desembolso (Súmula nº 43 do STJ), 

e juros de mora, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

data da citação (CC, art. 397). Diante da sucumbência recíproca, 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e taxa 

judiciária, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, na forma 

do art. 82, §2º, c.c. art. 86, “caput”, do CPC. Por fim, CONDENO as partes 

a pagar, em favor dos advogados da parte contrária, honorários 

advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, §2º, incisos I a IV, e art. 86, “caput”, do 

CPC. CONSIGNO que a exigibilidade da cobrança das verbas de 

sucumbência ficará sob condição suspensiva em relação à(s) parte(s) 

que for(em), eventualmente, beneficiária(s) da gratuidade da justiça, “ex 

vi” do art. 98, §3º, do mesmo “codex”. Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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MAURICIO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 
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Parte(s) Polo Passivo:

DEVACIR APARECIDO MACEDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001539-98.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MAURICIO VIEIRA REU: DEVACIR APARECIDO MACEDO Vistos. DEVACIR 

APARECIDO MACEDO interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de Id. 26428841, alegando a ocorrência de omissão e 

contradição na sentença proferida em Id. 26074248. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. 

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser 

conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (Id. 27390153). De 

efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de 

declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte 

interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão 

interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento 

jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus 

pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, 

finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 
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declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual anexada em Id. 26428841, que o embargante, sob o pretexto 

de eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória pela sentença de Id. 26074248, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram a decisão. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador 

da circunstância de que a sentença guerreada apreciou, de forma 

satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e 

o manancial de provas que foram produzidas, considero que não se 

afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente caso, 

já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua 

adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento 

sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”: 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade na sentença de Id. 26074248, entendendo que o 

pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais 

considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado em Id. 26074248. 

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 28 de 

janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000032-05.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

PAULO ALVES EVANGELISTA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por PAULO ALVES 

EVANGELISTA em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DE SEGURO DPVAT S/A. A parte requerente alega em sua inicial que, em 

decorrência de acidente de trânsito, ficou inválida, resultando incapaz 

para as ocupações habituais, não podendo mais praticar as atividades do 

dia-a-dia, nem tampouco para as atividades laborativas, fazendo jus à 

indenização securitária DPVAT no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Menciona que recebeu indenização na seara 

administrativa no valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos). Citada, a requerida apresentou 

contestação em Id. 18018364 alegando, como preliminar a ausência de 

interesse de processual. Feito saneado em Id. 18157507. O laudo 

médico-pericial foi apresentado em Id. 25926589. A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo em Id. 26623279. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e decido. 

Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que a autora pleiteia que 

a ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no importe de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Antes de se adentrar na 

análise da presente questão, necessário se mencionar que o processo 

encontra-se maduro o suficiente à prolação da sentença, já que é 

prescindível a produção de prova em audiência, pois o laudo pericial 

apresentado aos autos é o bastante para o seu deslinde. A Lei Federal nº 

6.194/1974 estabelece diretrizes quanto à obrigação de indenizar das 

seguradoras: Art. 3.º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2.º desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: a) (revogada); b) (revogada); c) 

(revogada); I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. Noutras palavras, o DPVAT 

garante o direito de indenização às vítimas de acidentes de trânsito, por 

morte e invalidez permanente total ou parcial, além do reembolso das 

despesas médicas e hospitalares. No caso em apreço, verifica-se que o 

laudo médico-pericial acostado em Id. 25926589 apresenta a seguinte 

conclusão, com base no que dispõe o Anexo da Lei Federal nº 

6.194/1974: Ou seja, o perito concluiu que houve lesão no membro 

superior esquerdo e do membro inferior esquerdo, acarretando a 

incapacidade completa no percentual de 25% (leve) – Id. 25926589. Desse 

modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 25% de 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

teto máximo em razão da perda da funcionalidade de membro superior, 

qual seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), além de 25% de 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), teto máximo em razão da perda da funcionalidade de membro 

inferior, qual seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta 

e cinco centavos). O que resulta em uma indenização total no montante de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

montante já recebido pela parte autora na seara administrativa. Ante o 

exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores para o 

recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil, 

restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do Novo Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos honorários periciais no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância à decisão proferida nos 

autos do recurso de agravo de instrumento, expedindo-se alvará de 

levantamento do valor residual em prol da parte requerida, consignando-se 

os dados contidos na petição de Id. 28205485. Outrossim, para o 

pagamento da fração dos honorários periciais que incumbe à parte autora, 
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EXPEÇA-SE certidão de crédito no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

devendo o Estado de Mato Grosso figurar como devedor, tendo em vista 

que a parte requerente é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Dou 

a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE, 

EXPEDINDO-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000033-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MALTA JUSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000033-87.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

LETICIA MALTA JUSTINO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por LETICIA MALTA JUSTINO em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, ambos 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância de 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 2 de agosto de 2018. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de Id. 17266698 - Pág. 1 a Id. 17266728 - 

Pág. 1. A contestação se acha encartada em Id. 17997732, tendo a 

demandada, alegado preliminarmente, falta de interesse processual e 

ausência de apresentação de documentação indispensável. No mérito, 

pugnou pela improcedência do pedido contido na exordial. Juntou aos 

autos os documentos de Id. 17997734 - Pág. 1 a Id. 17997735 - Pág. 24. 

Réplica em Id. 18093956. O feito foi saneado em Id. 18883909, 

oportunidade em que as preliminares foram afastadas e se determinou a 

realização de perícia médica. Avaliação médica, em Id. 25924820. Instada 

a se manifestar acerca da avaliação médica, a parte requerente pugnou 

pelo julgamento do mérito (Id. 26303434). Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, conveniente registrar 

que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Urge destacar que, a matéria em 

comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações 

subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos órgãos 

competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante 

deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo causal entre o 

acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pela demandante, 

mormente pelo boletim de acidente (Id. 17266727), que é conclusivo ao 

afirmar que a demandante se envolveu em um acidente de trânsito 

ocorrido no dia 2 de agosto de 2018. No que tange aos demais requisitos – 

invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também restaram 

comprovados pelo laudo pericial encartado em Id. 25924820. Logo, 

conclui-se que a requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente”. Já no 

que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento 

da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 

de maio de 2007, houve alteração na tarifação das indenizações do 

seguro obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em 

salários mínimos. Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 

11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto que o sinistro ocorrera em 

2 de agosto de 2018, ou seja, após a entrada em vigor dessa última 

norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO 

POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES 

PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros 

ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser 

fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 

35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, 

Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Assim, o laudo pericial constante dos 

autos informado que a invalidez/deformidade que acomete a parte autora é 

de caráter permanente, já que houve a perda funcional em grau de 25% 

(vinte e cinco por cento), em decorrência de lesão craneana. Com efeito, o 

artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 25% de 100% de R$ 13.500,00 do teto máximo, qual seja, R$ 

3.3750,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Afinal, como já 

exposto, houve a lesão craneana em grau de 25%. Dessa forma, o 

conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com sequelas 

irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro obrigatório. 

Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a demandada SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A ao pagamento de R$ 3.3750,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I do CPC. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a 

parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como 

em honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 196500 Nr: 6387-48.2019.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laila Caroliny Silva Moura, Mateus Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEANCARLUS DE SOUZA 

GUTERRE - OAB:35193, PEDRO PAULO SILVA MACEDO - OAB:18079/O

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc.

I. Recebo o aditamento da denúncia e defiro os pedidos formulados pelas 

defesas.

Assim:

 a) Designo audiência em continuação para o dia 27/02/2020, às 15h;

b) Intime-se pessoalmente o Policial Civil Reginaldo Aparecido Ferreira 

Campos;

c) Requisite-se a vinda dos presos aos estabelecimentos prisionais de 

Pontes e Lacerda – MT e Cáceres – MT;

d) Solicite-se devolução da carta precatória enviada a Cuiabá – MT para 

interrogatório da acusada;

e) Certifique-se nos autos quanto a data de intimação do setor 

psicossocial acerca do estudo determinado à fl. 217;

f) Depreque-se ao juízo de Cáceres – MT a realização de estudo 

psicossocial com a acusada Laila, instruindo-se com cópia da denúncia, 

do pedido de liberdade formulado pela defesa, da decisão de fls. 217 e do 

presente termo;

g) Os honorários arbitrados em audiência anterior à advogada dativa Dra. 

Camélia Rosana de Souza, serão suportados pela defesa constituída pela 

corré Laila, Dr. Geancarlus de Souza Guterre, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sendo desnecessária, portanto, a expedição de certidão anteriormente 

determinada.

II. Intime-se à advogada Dra. Camélia para que sejam tomadas as devidas 

providências.

 III. Saem os presentes intimados.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 168173 Nr: 4215-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilian Bazaglia Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384, MAX DELIS DE QUEIROZ - OAB:16802-B/MT

 Vistos, etc.

Fls. 249 e 260: havendo o acusado declaro desejo de recorrer, intime-se a 

defesa para apresentação das respectivas razões no prazo legal.

Com a vinda, abra-se vista ao MP para contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 149898 Nr: 7873-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Rosa Batista, Renan de Assis, CLEITON 

DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Edison Oliveira de Souza Junior - OAB:18255/B

 Vistos, etc.

Fls. 261/263: havendo o acusado CLEITON DE OLIVEIRA SILVA declarado 

não desejar recorrer de sua condenação,

 certifique-se nos autos o trânsito em julgado.

Em tendo havido o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva guia de 

recolhimento definitiva.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela defesa de TIAGO 

ROSA BATISTA.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 193285 Nr: 4759-24.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JOSÉ CARVALHEIRO LIMBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline França da Silva Santos 

- OAB:MT18306OB

 Vistos, etc.

Ratifico o recebimento da denúncia.

Inexistindo hipótese de absolvição sumária, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 DE JUNHO DE 2020, às 16h30.

Caso tenha sido apresentado por alguma das partes, rol de testemunhas 

em número superior ao previsto em lei, desde já restrinjo as intimações 

aos primeiros nomes apontados até o máximo legal, do qual se excluem as 

vítimas e aqueles que não prestam compromisso.

INTIME-SE o réu.

REQUISITEM-SE as testemunhas.

Intimem-se Ministério Público e a Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156888 Nr: 11263-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warlen Almeida dos Santos, Nilson Peu da 

Silva Júnior, Rafael da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS, Cpf: 

00004912250, Rg: 5016447, Filiação: Maria Helena José de Almeida e 

Geneci Policarpo Santos, data de nascimento: 13/08/1985, brasileiro(a), 

natural de Marabá-PA, convivente, serviços gerais, Telefone 93 

99312-6308 e atualmente em local incerto e não sabido RAFAEL DA 

SILVA, Cpf: 01589122178, Rg: 1782344-7, Filiação: Maria Lucia da Silva, 

data de nascimento: 18/07/1986, brasileiro(a), solteiro(a), desempregado, 

Telefone 65 99679 0874. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 373,22 (Trezentos e setenta e tres reais e vinte 

e dois centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ RESTRITOS E 

INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO EXTRAJUDICIAL, CONFORME 

DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de janeiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196902 Nr: 6588-40.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenilson Pinheiro da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado nomeado para que 

apresente suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199690 Nr: 7930-86.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro João da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO ANDRADE 

RIBEIRO - OAB:26979/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado nomeado nos autos para 

que apresente alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140896 Nr: 4022-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Gomes Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Gustavo Guilherme Costa Salazar - OAB:11519-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das defesas para que, no prazo legal, 

apresentem suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202844 Nr: 9482-86.2019.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Netto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da defesa para apresentar suas 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201546 Nr: 8932-91.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Chaves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da defesa para que apresente suas 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207142 Nr: 11794-35.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cladolvino Serafim Avelar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da defesa para apresentar defesa 

prévia.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000918-04.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE JESUS MARQUES & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO NASCIMENTO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal,apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-27.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA COSTA DE JESUS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI NUNES DA CRUZ (REU)

 

PROCESSO n. 1000177-27.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:MARCOS DA 

COSTA DE JESUS - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WEDER DE 

LACERDA SILVA POLO PASSIVO: CLAUDINEI NUNES DA CRUZ 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 10/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 28 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004554-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA RICHE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 12h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-19.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL BALBINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA VIEIRA NETTO (REU)
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PROCESSO n. 1000184-19.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:RAQUEL 

BALBINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WEDER DE 

LACERDA SILVA POLO PASSIVO: SANDRA VIEIRA NETTO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

10/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004613-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE MARCH LIBORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 12h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-04.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI CARVALHO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000185-04.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:DANIELI 

CARVALHO DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEANE MARA 

MORAES SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

10/03/2020 Hora: 13:50 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004618-85.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE ARAUJO FREITAS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-70.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DANIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-48.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000195-48.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:EDMAR DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

10/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL MARCON (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 13h20min.

Comarca de Poxoréo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-59.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000207-59.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:ESMERALDA 

FERREIRA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REINALDO 

BISPO DE ARAUJO FILHO POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 30/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000835-25.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE PECZEK CALVARIO OAB - MT22437/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R COPINI - ME (REU)

 

Visto. Intimem-se as partes para que esclareçam, em 5 (cinco) dias, se 

pretendem a homologação e extinção do processo com a formação de 

título executivo judicial em decorrência do acordo firmado entre as partes 

ou se pretendem a Homologação da composição e suspensão do feito, 

sendo que, neste último caso, deverá observar a proibição de suspensão 

pelo período superior a 6 (seis) meses, nos termos do disposto no artigo 

313, parágrafo único do CPC. São José do Rio Claro, 28 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juiza 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61417 Nr: 2433-70.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JOSE MENUZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIPAGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 Intimo as partes para que tomem compareçam à audiência agendada para 

o dia 04/03/2020 às 15:30 horas, a ser realizada do fórum da COMARCA 

DE DIAMANTINO-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54916 Nr: 717-42.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 Tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fls. 170, intimo a parte 

autora para impulsionar o feito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59236 Nr: 909-38.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIA GARCIA BRIANTI, ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN EICHELT, ALEXON EICHELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO LIMA NETO - 

OAB:23064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911/B, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela parte 

autora apenas para fixar o valor dos honorários advocatícios a serem 

pagos ante o descumprimento da obrigação legal. Assim, no intuito de 

sanar as irregularidades apontadas pela embargante, consigno que o 

parágrafo questionado nestes embargos de declaração ficará assim 

redigido:“Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, para 

que cumpra voluntariamente a obrigação estampada no título judicial, 

conforme artigo 523 do CPC, em 15 dias, pena de incidência de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por 

cento.”Por fim, assinalo que permanecem inalteradas as demais 

disposições da decisão.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Decorrendo o prazo assinalado sem pagamento do débito, 

voltem os autos conclusos para apreciação dos pleitos de fls. 469/471.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72197 Nr: 2257-23.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:OAB/MT 25.576-A

 Visto,

Considerando a juntada novos documentos, vide fl. 79/117, em 

homenagem ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o exequente para 

que exerça seu direito ao contraditório, observado o prazo de 10 (dez) 

dias.

 Decorrido o prazo assinalado, certifique-se.

Após, tornem-se os autos conclusos para deliberações.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000136-34.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000136-34.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. Especifiquem os 

litigantes, de forma fundamentada, em 15 (quinze) dias, as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. São José do Rio Claro, 28 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000802-69.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO CLARO TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

OSMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000802-69.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Execução de 

Título Extrajudicial Exequente: Sicredi Ouro Verde MT Executados: Rio 

Claro Turismo Ltda. Osmar Nunes da Silva [avalista] Vistos etc. 1. Diga o 

credor, no prazo de 10 (dez) dias, se a amortização do débito a que faz 

referência a petição de Id. 28102183 implicou na extinção do crédito 

executado nestes autos, requerendo o que entender de direito. São José 

do Rio Claro, 28 de janeiro de 2020. (documento assinado digitalmente) 

Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000246-33.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO NATALINO FRACASSO FILHO (REQUERIDO)

SERGIO ALEXANDRE FRACASSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000246-33.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Arbitramento e 

Cobrança de Honorários Requerente(s): João Batista de Almeida 

Requerido(s): Sérgio Alexandre Fracasso e Outro Vistos etc. 1. Defiro ao 

Requerente o benefício processual da gratuidade da justiça, considerada 

a documentação que instrui a petição inicial e a posteriormente agregada 

após determinação judicial. 2. Atentando para o disposto no artigo 334 do 

CPC, tem-se que a petição inicial preenche os requisitos essenciais e não 

é o caso de improcedência liminar do pedido, razão pela qual REMETA-SE 

o processo ao conciliador credenciado deste juízo, com o escopo de que 

designe e realize audiência de conciliação ou de mediação. Designada a 

audiência de conciliação, INTIME-SE, via DJe, o patrono da parte autora 

(advogando em causa própria) para comparecer na audiência e CITE(M)

-SE o(a/s) Requerido(a/s) para que compareça(m) na audiência 

designada, acompanhados de seu procurador. CONSTE do mandado de 

citação/intimação, a expressa advertência de que em não havendo 

conciliação, deverá a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

contados da data da audiência de conciliação ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, oferecer 

contestação por petição. ADVIRTAM-SE as partes de que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. São José do 

Rio Claro, 28 de janeiro de 2020. (documento assinado digitalmente) Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80191 Nr: 1638-59.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 Vistos etc.

1. CANCELE-SE a audiência anteriormente designada, ante o fato de 

ambas as partes não residirem nesta comarca, sendo que o depoimento 

pessoal da requerente e do requerido dar-se-á mediante expedição de 

Carta Precatória.

 2. EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Alta Floresta – MT, 

com a finalidade de, em dia e horário a ser designado pelo juízo 

deprecado, proceder-se com o depoimento pessoal do requerido Celso 

Vieira Caetano e com o depoimento da menor Kálita Mendes Caetano, 

instruindo-se a missiva com cópias da petição inicial, da contestação, da 

decisão saneadora de fls. 55/56.

3. INTIME-SE, pessoalmente, a defensora dativa nomeada a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos 

apresentando o endereço atualizado da parte autora Michele Mendes, 

tendo em vista que fora noticiado aos autos às fl. 35/37 (Estudo 

Psicossocial n.º 165/2018) e Impugnação à contestação de fl. 48/52, a 

informação de que a requerente atualmente reside no município de Juara – 

MT.

 São José do Rio Claro, 28 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20315 Nr: 167-57.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTALÍCIA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jhonatan Rodrigues Sousa - 

OAB:24271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Diante dos termos da petição de fls. 234/235, concordando com os 

valores referentes aos honorários da antiga procuradora da exequente, 

expeçam-se as Requisições de Pequeno Valor (RPV), conforme 

requerido, ou seja, R$ 23.952,00 (vinte e três mil novecentos e cinquenta e 

dois reais), em favor da antiga procuradora da exequente, Dra. Patrícia 

Mariano da Silva e, R$ 35.928,00 (trinta e cinco mil novecentos e vinte e 

oito reais) em favor da exequente.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

a) Expeçam-se requisições de pequeno valor, no valor equivalente a 60 

(sessenta) salários mínimos, ou seja, R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil 

oitocentos e oitenta reais), ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

sendo: R$ 23.952,00 (vinte e três mil novecentos e cinquenta e dois reais), 

em favor da antiga procuradora da exequente, Dra. Patrícia Mariano da 

Silva e, R$ 35.928,00 (trinta e cinco mil novecentos e vinte e oito reais) em 

favor da exequente.

b) Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

3. Publique-se e cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56523 Nr: 1969-80.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MOREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, REJEITO os embargos ofertados pelo Requerido e 

JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória, com julgamento de mérito, 

para o efeito de constituir, de pleno direito, os títulos executivos judiciais 

de fls. 68/88, forte no art. 702, § 8º, do CPC, no valor R$ 25.183,96 (vinte 

e cinco mil cento e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo IGPM a partir do vencimento de 

cada contrato e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.Condeno 

o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios da parte 

adversa, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

atualizado, com amparo nos critérios do artigo 85, § 2° do CPC. Suspendo, 

no entanto, a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, que 

ora defiro.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

aguarde-se, pelo prazo de 10 (dez) dias, manifestação do interessado, 

findo o qual, no silêncio, arquive-se.Publicada com a inserção no Sistema 

Apolo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54544 Nr: 387-45.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIO RIO CLARO, ALTAIR DUARTE 

PAULO, RUTH PAULA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Por todo o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pelo requerido, 

JULGANDO PROCEDENTES os embargos por ele ofertados, e, em 

consequência, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação monitória, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC.Condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 
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forte no artigo 85, § 2º, do NCPC, a serem revertidos em favor da 

Defensoria Pública de Mato Grosso.Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquive-se.Publicada com a inserção no Sistema 

Apolo. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000721-23.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA OAB - CE33806 (ADVOGADO(A))

LUCAS ERNESTO GOMES CAVALCANTE OAB - CE33817 

(ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE BEZERRIL MIRANDA FONTENELE OAB - CE27526 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIAS DE SOUZA MELO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLEMENTE MALYSZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE THOME PREDIGER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000721-23.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Desapropriação 

por Utilidade Pública Requerente: Inxú Geradora e Comercializadora de 

Energia Elétrica S/A Requerido(a/s): José Thome Prediger e Outros Vistos 

etc. 1. Trata-se de AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE 

PÚBLICA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por Inxú 

Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S/A objetivando a 

desapropriação de quatro (4) imóveis matriculados no Cartório de Registro 

de Imóveis desta Comarca, sendo eles: de nºs 9522 e 9520, de 

propriedade de José Thome Prediger e sua esposa Vera Lúcia Marcusso 

Prediger, de nº 9215, de propriedade de Clemente Malysz, e de nº 8284, 

de propriedade de Ozias de Sousa Melo, imóveis esses todos situados no 

Município de Nova Maringá/MT, termo desta Comarca de São José do Rio 

Claro/MT. Decisão (Id 16600038) indeferiu o provimento liminar de imissão 

provisória do expropriante sobre os bens expropriados e remeteu os 

autos ao conciliador para realização de audiência de conciliação ou de 

mediação. Petição (Id 19163046) em que a Requerente pede a suspensão 

do processo, inclusive, da sessão de mediação designada para 

21-5-2019, considerada a necessidade em emendar a inicial, retificando 

as áreas envolvidas, por conta do deslocamento das poligonais 

informadas na presente demanda, podendo resultar, eventualmente, em 

retificação do polo passivo. Decisão (Id. 19355160) suspende o processo 

por 30 (trinta) dias e cancela a realização da sessão de 

conciliação/mediação. Petição (Id. 20277942) em que a Requerente 

apresenta emenda à petição inicial para (i) alterar o polo passivo, com a 

inclusão de novos Requeridos, e (ii) ampliar o pedido, com a inclusão de 

mais 2 (dois) imóveis matriculados no Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca (de nºs 8278 e 8281) para serem desapropriados. Decisão 

Monocrática (Id. 28263610) em que a Desembargadora Relatora Maria 

Erotides Kneip indeferiu o pedido de efeito ativo vindicado no Agravo de 

Instrumento nº 1014893-69.2018.8.11.0000, interposto pelo Requerente 

contra a decisão que indeferiu o provimento liminar vindicado nesta 

demanda. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. O artigo 329, 

incisos I e II, e artigo 357, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, 

prescrevem que: “Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou 

alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de 

consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar 

o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o 

contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo 

mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova 

suplementar.” “Art. 357. (…) § 1º Realizado o saneamento, as partes tem 

o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.” Infere-se da leitura 

desses preceitos legais a existência de três distintas regras: (i) antes da 

citação, o autor poderá modificar de forma irrestrita a petição inicial, 

inclusive, no que toca aos elementos da demanda (partes, causa de pedir 

e pedido), (ii) entre a citação e o saneamento do processo (art. 357, CPC), 

a parte autora poderá ementar ou complementar a petição inicial para 

sanar eventuais defeitos, mas somente poderá alterar ou aditar os 

elementos da demanda (partes, causa de pedir e pedido) com o expresso 

consentimento do réu, e (iii) após o saneamento, ocorre a chamada 

estabilização da demanda, engessando-se, sem possibilidade de 

alteração, os elementos da demanda (partes, causa de pedir e pedido). 

Compulsando os autos, constata-se que o feito não fora saneado, e 

embora tenha sido determinada a citação dos Requeridos, esta ainda não 

ocorreu, de sorte que a emenda à petição inicial, alterando-se partes e 

pedido, comporta acolhimento e regular trânsito processual. 3. Ante o 

exposto, ACOLHO a emenda à petição inicial constante da petição de Id. 

20277942 para o efeito de retificar o polo passivo da demanda e o próprio 

pedido de tutela final. Outrossim, MANTENHO a decisão agravada (Id 

16600038) que indeferiu o provimento liminar de imissão provisória do 

expropriante sobre os bens expropriados, por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, porquanto não vislumbro razões para sua reforma, a 

despeito da interposição de agravo de instrumento pelo Requerente. 4. 

Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) 

RETIFIQUE-SE a capa dos autos e Sistema PJe, para fazer constar 

igualmente como Requeridos Marcos Aurélio Anderle e sua esposa Cleusa 

Anderle, e Luiz Anderle e sua esposa Terezinha Anderle. b) REMETAM-SE 

os autos ao conciliador credenciado deste juízo, com o escopo de que 

designe e realize audiência de conciliação ou de mediação na forma do 

art. 334 do Código de Processo Civil. c) Designada a audiência de 

conciliação, INTIME-SE, via DJe, o patrono da parte autora para, 

juntamente, com o Requerente comparecerem na audiência e CITEM-SE os 

Requeridos para que compareçam na audiência designada, 

acompanhados de seu procurador. CONSTE do mandado de 

citação/intimação, a expressa advertência de que em não havendo 

conciliação, deverá a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

contados da data da audiência de conciliação ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, oferecer 

contestação por petição. ADVIRTAM-SE as partes de que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. São José do 

Rio Claro, 28 de janeiro de 2020. (documento assinado digitalmente) Luis 

Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000752-43.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DE MATOS (REQUERENTE)

ANGELA RODRIGUES DE MATOS (REQUERENTE)

BENEDITA DA SILVA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL RODRIGUES DE MATOS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000752-73.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Inventário por 

Arrolamento Requerente(s): Benedita da Silva de Matos Herdeiro(a/s) 

Angela Rodrigues de Matos Anderson Rodrigues de Matos Requerido(s): 

Espólio de Emanoel Rodrigues de Matos Vistos etc. 1. INDEFIRO o 

benefício processual da gratuidade da justiça, porquanto não há nos autos 

elementos que demonstrem a incapacidade econômica da parte autora. Em 

que pese os argumentos delineados na peça de ingresso e petição de Id. 

214456839, os autores não se desincumbiram de seu ônus em comprovar 

sua hipossuficiência econômica, não sendo o extrato de pagamento de 

pensão previdência da viúva meeira [Benedita da Silva Matos – Id. 

21458978- Pág. 2], desacompanhado de outros elementos [comprovantes 

de rendimento, imposto de renda, extratos bancários e afins] dos 

herdeiros ANGELA RODRIGUES DE MATOS e ANDERSON RODRIGUES DE 

MATOS, que conforme documento de Id. 21458978 – Pág. 1, 

qualificaram-se como servidora pública e motorista, respectivamente, 

aptos a sustentar sua argumentação. Lado outro, de se notar que o 

acervo hereditário foi orçado em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil 

reais) e é constituído por (i) uma moto avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), (ii) um automóvel avaliado em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 841 de 1067



(iii) um lote urbano em que a meeira constituiu moradia, avaliado em R$ 

100.000,00 (cem mil reais), e (iv) um imóvel rural avaliado em R$ 

100.000,00 (cem mil reais), bens estes incompatíveis à pretensão. Demais 

a mais, embora tenham dito que o imóvel rural fora, em vida, negociado 

com terceira pessoa, a saber, o senhor ADALBERTO APARECIDO DE 

SOUZA, não apresentaram documentação comprovando o referido 

negócio, tampouco, demonstraram que a propriedade denominada “SÍTIO 

SILVA”, descrito na matrícula 9.795 do CRI de São José do Rio Claro [Id. 

21459451 – Pág. 1], trata-se do mesma lavra de terras denominada “SÍTIO 

INGAZEIRO” descriminada no ITR de Id. 21459451 – Pág. 02/04. Motivos 

estes pelos quais este Juiz não está adstrito a aceitar a hipossuficiência 

dos autores, podendo os mesmos arcar com as custas processuais. 2. 

Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: a. INTIME-SE, 

via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas e despesas processuais pendentes, sob 

pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). b. Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos. São 

José do Rio Claro, 28 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis 

Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000174-46.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA FAVA (REQUERENTE)

H. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

PJe nº: 1000174-46.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Inventário 

Requerente(s): Antônia Aparecida de Oliveira Fava Herdeiro(a/s) H. A. F., 

neste ato representado por seu genitora Antônia Aparecida de Oliveira 

Fava Adriana Vaz Fava Daniela Fava Ioná Cristina Fava Requerido(s): 

Espólio de Odilo Dario Fava Vistos etc. 1. Trata-se de INVENTÁRIO, PELO 

RITO DO ARROLAMENTO LITIGIOSO, dos bens deixados por Odilo Dario 

Fava (falecido em 27-1-2018 – Certidão de Óbito – Id. 18503763, pág. 01), 

ajuizado por Antonia Aparecida de Oliveira Fava, cônjuge supérstite, em 

que figuram como herdeiros (i) H. A. F., menor, representado por sua 

genitora e ora requerente Antonia Aparecida de Oliveira Fava, (ii) Adriana 

Faz Fava, (iii) Daniela Fava e (iv) Ioná Cristina Fava. Decisão (Id. 

18563236) para determinar que a Requerente (i) junte o comprovante de 

recolhimento das custas e despesas processuais correspondentes à 

distribuição ou formule pedido de gratuidade da justiça e (ii) apresente 

documentação comprobatória dos bens a serem inventariados ou justificar 

a impossibilidade de fazê-lo Petição (Id. 19302550) em que a Requerente 

emenda a petição inicial, apresentando os documentos dos bens a serem 

inventários (Id. nº 19302561, 19302570, nº 19302572, nº 19302575, nº 

19333681, nº 19333684, nº 19333685 e nº 19333686) e ao final requerer 

a concessão da assistência judiciária gratuita. É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido. 2. A requerente/viúva meeira e o herdeiro menor 

pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação 

de “são pessoas humildes e que não possuem condições financeiras de 

arcar com as custas, taxas e emolumentos judiciais, já que sobrevivem 

graças a um beneficio previdenciário denominado pensão por morte, 

conforme copias em anexo” e “juntas percebem a quantia de R$ 998,00 

(novecentos e noventa e oito reais)” não se encontrando em condições de 

arcar com os custos do processo sem que comprometa o sustento próprio 

e de sua família [Petição Id. 19302550]. Pois bem. A inteligência da nova 

norma de processo civil prevê que a pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça (CPC/2015, 

art. 98), sendo presumida como verdadeira a alegação de insuficiência da 

pessoa natural (CPC/2015, art. 99, § 3º). Na hipótese dos autos, malgrado 

a evidência da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do 

Código de Processo Civil de 2015, hei por bem determinar aos 

Requerentes que comprovem efetivamente a insuficiência alegada, para 

posterior análise do pedido de concessão da gratuidade. Isso porque a 

declaração de pobreza estabelece mera presunção (relativa) da 

hipossuficiência e a viúva meeira, em que pese declarar-se na peça de 

ingresso como “das lide domésticas”, em registro de compra e venda 

lavrado na matrícula 2.877, sob R. 05-2.877, datado de 13.09.2013, 

conforme Id. 19302570 – Pág. 14 e Escritura Pública de Compra e Venda 

(Id. 19302570 – Pág. 15), qualifica-se como “empresária”, e em contrato 

particular de compra e venda de imóvel urbano e cessão de direitos e 

obrigações (Id. 19302572 – Pág. 2), firmando em 09.02.2018, qualifica-se 

como “administradora”, contudo, não apresentou documento 

comprobatório de seus vencimentos (holerite, contracheque e ou Imposto 

de Renda). Circunstâncias todas essas a realçar a necessidade de 

demonstração da insuficiência alegada para posterior análise do pedido de 

gratuidade da justiça. 3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: (a) INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) dos 

Requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, juntar 

documentação probatória que comprove (i) a incapacidade financeira e a 

impossibilidade de pagamento das despesas inerentes às taxas e custas 

judiciárias dos requerentes/herdeiros e (ii) o valor venal dos bens a serem 

inventariados. (b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os 

autos conclusos. São José do Rio Claro, 28 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000972-07.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDIO GALDINO DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PEREIRA DO AMARAL (REU)

TEREZINHA DE BARROS AMARAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000972-07.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Usucapião 

Extraordinário Requerente(s): Leonidio Galdino de Souza Maria Aparecida 

de Souza Requerido(s): Celso Pereira do Amaral Terezinha de Barros 

Amaral Vistos etc. 1. Trata-se de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA 

objetivando a declaração judicial de prescrição aquisitiva do lote 6, da 

quadra 22, do loteamento São José do Rio Claro, objeto da matrícula 

10.535, do CRI de São José do Rio Claro. É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido. 2. A extinção deste feito sem apreciação de mérito 

é de rigor. Isso porque a parte autora, embora intimada na pessoa de seu 

advogado, deixou de cumprir da decisão de Id. 24233312 a contento, que 

determinou a juntada de (i) documentação probatória dos Requerentes que 

comprove a incapacidade financeira e a impossibilidade de pagamento das 

despesas inerentes às taxas, custas e despesas judiciárias, (ii) 

procuração outorgada pela Requerente Maria Aparecida de Souza, (iii) 

certidão do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca atestando que 

os autores não sejam proprietários de nenhum imóvel urbano ou rural 

nesta Comarca e (iv) certidão expedida pelo setor predial urbano do 

Município de São José do Rio Claro/MT para atestar o valor venal do imóvel 

que se pretende usucapir. Com efeito, a determinação judicial foi explícita 

em ordenar a juntada de documentação imprescindível ao equacionamento 

do litígio, contudo, os Requerentes, mesmo intimados na pessoa de seu 

patrono desde 25-9-2019 (DJe nº 10585, ID. 24283955), não procederam 

a respectiva juntada, o que revela o descumprimento de anterior decisão 

judicial de emenda à petição inicial, conduzindo-se por consequência a 

extinção do processo. 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 

321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil 

de 2015, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Indefiro o benefício 

processual da gratuidade da justiça aos Requerentes, porque não 

agregaram aos autos documentação probatória de incapacidade 

financeira. Custas e despesas processuais a cargo dos Requerentes. 

Sem verba honorária, porque ausente citação e manifestação da parte 

adversa. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se definitivamente os autos, dando-se, inclusive, baixa 

na distribuição. Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 
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registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro, 28 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000742-62.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA ZAMPIERO DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000742-62.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Busca e 

Apreensão Requerente(s): Banco Bradesco Financiamentos S/A 

Requerido(a/s): Maiza Zampiero de Aquino Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, em que a instituição 

financeira requerente requereu a desistência da ação e a consequente 

extinção processual sem apreciação do mérito [Petição de Id nº 

27447735]. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Porque 

ausentes citação e contestação, não resta alternativa senão homologar a 

postulação e extinguir o processo sem apreciação do mérito. 3. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, e 485, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e, 

como tal, extingo o processo, sem julgamento de mérito. Deixo de proceder 

a baixa de restrição junto ao sistema RENAJUD e a comunicações aos 

órgãos competentes (SERASA e afins), porque inexiste no feito decisão 

judicial nesse sentido proferida por este Juízo. Custas e despesas 

processuais, acaso existentes, pelo requerente (CPC/2015, art. 90). Sem 

verba honorária, uma vez que não houve citação, tampouco manifestação 

processual da parte requerida. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se, 

inclusive, baixa na distribuição. Publicada com a inserção no PJe. 

Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se 

unicamente o(a/s) patrono(a/s) do autor. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro, 28 de janeiro de 2020. (documento assinado eletronicamente) Luis 

Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000348-55.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA MARCONDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ARNOLDO CUNICO NETO OAB - MT21204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILDO ORLANDO (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

PJe nº: 1000348-55.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Despejo Requerente: 

Sebastião da Silva Marcondes Requerido: Arildo Orlando Vistos etc. 1. 

Trata-se de Ação de Despejo proposta por SEBASTIÃO DA SILVA 

MARCONDES em desfavor de ARLINDO ORLANDO. Decisão (Id. 

19763037) ordena que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, (i) 

comprove o recolhimento das taxas e custas correspondentes à 

distribuição, pois não consta nenhuma guia vinculada ao processo, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC), (ii) retifique o 

pedido, descrito no item IV, alínea “a”, referente a alugueis atrasados, pois 

consta dos autos que o réu deixou de pagar os aluguéis desde dezembro 

de 2018 e o pedido cobra desde dezembro/2016 e (iii) apresente os 

comprovantes de débitos referentes aos serviços de água, esgoto, luz e 

imposto predial, vinculados ao imóvel objeto da lide, por se tratarem de 

providências que independem da parte requerida, podendo a dívida ser 

aferida diretamente nas empresas prestadoras de serviços e junto ao 

município, readequando o valor da causa, e recolhendo as custas 

complementares, se necessário, sob pena de indeferimento do pedido. 

Intimado através de seus advogados e pessoalmente (Expediente / Ato de 

Comunicação / Intimação nº 2569273 e nº 2566065), em 07.05.2019 e 

06.05.2019, respectivamente, o autor não se manifestou, quedando-se 

inerte, conforme certidão de Id. 20898322. É o relato do essencial. 

Fundamento e decido. 2. Dispõe expressamente o artigo 290 do Código de 

Processo Civil que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. O Autor, embora 

intimado na pessoa de seu advogado e pessoalmente, até a presente 

data, não procedeu ao pagamento das custas judiciais correspondentes à 

distribuição. Ademais, a parte autora, embora intimada na pessoa de seu 

advogado, deixou de cumprir da decisão de Id. 19763037 a contento, que 

determinou a retificação do pedido, descrito no item IV, alínea “a”, 

referente a alugueis atrasados, e a apresentação dos comprovantes de 

débitos referentes aos serviços de água, esgoto, luz e imposto predial, 

vinculados ao imóvel objeto da lide, readequando-se, inclusive, o valor da 

causa. Com efeito, a determinação judicial foi explícita em ordenar a 

juntada de documentação imprescindível ao equacionamento do litígio, 

contudo, o Requerente, mesmo intimado na pessoa de seu patrono e 

pessoalmente, não procedeu a respectiva juntada, o que revela o 

descumprimento de anterior decisão judicial de emenda à petição inicial, 

conduzindo-se por consequência a extinção do processo. 3. Ante o 

exposto, com fundamento nos artigos 290, 321, parágrafo único, 330, IV, 

e 485, I, todos do Código de Processo Civil de 2015, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas e despesas processuais pelo 

Requerente. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

em seguida, arquivem-se definitivamente os autos, dando-se, inclusive, 

baixa na distribuição. Publicada com a inserção no Sistema Apolo. 

Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro, 28 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-58.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000061-58.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:PAULA 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 12/03/2020 Hora: 13:15 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-11.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GARCIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo estipulado 

pela Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-13.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO INACIO AQUINO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000064-13.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:K. K. SOARES 

FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINA BARBOSA, LUCIVANE MINUSCULI BASSO POLO 

PASSIVO: IVO INACIO AQUINO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 12/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-83.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR BRITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo estipulado 

pela Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000165-84.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VAZ FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VALDENI LEMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, em 05 (cinco) dias manifestar-se sobre o 

teor da r. certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-66.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON GARCIA SCHMIDT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

LUCINEIA BERTOLINO GARCIA SCHMIDT OAB - 436.415.471-72 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ISABELLE SILVA BRITO (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para manifestar-se sobre o teor da r. certidão do 

Sr. Oficial de Justiça no prazo estipulado pela Lei.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 4/2020-DF-VR

A Doutora Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca Vila Rica, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO o usufruto de compensatórias da Gestora Judiciário, 

Maria da Glória Fausto da Silva Aragão, Analista Judiciário-Efetiva, 

matrícula 20580, no período de 27 a 31 de Janeiro/2020;

 CONSIDERANDO que a servidora Gestora Judiciário, Maria da Glória 

Fausto da Silva Aragão, Analista Judiciário-Efetiva, matrícula 20580, 

estará usufruindo 20 (vinte) dias de férias, no período de 03 a 2 2 de 

fevereiro/2020;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA, matrícula 

32672, Técnica Judiciária-Efetiva, para exercer a Função de Confiança de 

Gestora Judiciária Substituta no Juizado Especial, no período de 27 a 31 

de Janeiro e 03 a 22 de fevereiro/2020 ;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica - MT, 20 de janeiro de 2020.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

 Em Substituição Legal

PORTARIA Nº 3/2020-DF-VR

A Doutora Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca Vila Rica, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a servidora MARCIANI GANDOLFI, matrícula 9820, 

Gestora Geral desta Comarca, estará usufruindo 0 5(cinco) 

compensatórias, no período de 27 a 31 de janeiro /2020.

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora ANOENE SILVA MAGALHÃES PEREIRA, Auxiliar 

Judiciária, matricula 11859, para exercer o cargo de Gestora Geral em 

Substituição desta Jurisdição no período de 27 a 31 de janeiro de 2020;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Vila Rica-MT, 27 de janeiro de 20 20

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

 Em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000333-72.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

KLAIR SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de instrução designada 

para o dia 28/04/2020 às 15:30 (horário de MT). Vila Rica/MT, 28 de janeiro 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000332-87.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE COLERAUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de instrução designada 
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para o dia 07/04/2020 às 14:30 (horário de MT). Vila Rica/MT, 28 de janeiro 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000391-75.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de instrução designada 

para o dia 07/04/2020 às 15h00min Horas-MT. Vila Rica/MT, 28 de janeiro 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000336-27.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO ROCHA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de instrução designada 

para o dia 07/04/2020 às 14h00min Horas-MT. Vila Rica/MT, 28 de janeiro 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-64.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO DELFINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de instrução designada 

para o dia 28/04/2020 às 16h00min Horas-MT. Vila Rica/MT, 28 de janeiro 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000507-47.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência instrutória designada 

para o dia 19/05/2020 às 08h30min Horas-MT. Vila Rica/MT, 28 de janeiro 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000474-57.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência instrutória designada 

para o dia 02/06/2020 às 12h30min Horas-MT. Vila Rica/MT, 28 de janeiro 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000321-24.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA THAIS FERREIRA DE JESUS 61102037346 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar a parte autora para audiência de conciliação 

designada para o dia 11/03/2020 às 13:30 Horas-MT na sala do CEJUSC. 

Vila Rica/MT, 28 de janeiro de 2020. MIRELLY CRISTINE MOREIRA 

JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000587-11.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA DO VALE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN ALVES PINTO OAB - GO11911 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA RICA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar a parte autora para audiência de conciliação 

designada para o dia 04/03/2020 às 13:30 Horas-MT na sala do CEJUSC, 

bem como para recolher a diligencia do oficial de justiça nos termos do 

provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligencia, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210.. Vila 

Rica/MT, 28 de janeiro de 2020. MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000497-03.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MENDES CARDOSO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência instrutória designada 

para o dia 19/05/2020 às 09h30min Horas-MT. Vila Rica/MT, 28 de janeiro 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000611-39.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL COSTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar a parte autora para a audiência de conciliação 

designada para o dia 11/03/2020 às 08:00 Horas-MT na sala do CEJUSC. 

Vila Rica/MT, 28 de janeiro de 2020. MIRELLY CRISTINE MOREIRA 

JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000468-50.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

FABIANI ROCHA GUEDES OAB - SC16557 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILONAS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar a parte autora para audiência de conciliação 

designada para o dia 12/03/2020 às 13:30 Horas-MT na sala do CEJUSC. 

Vila Rica/MT, 28 de janeiro de 2020. MIRELLY CRISTINE MOREIRA 

JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000103-93.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RODRIGUES PUTENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO COSTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar a parte autora para audiência de conciliação 

designada para o dia 04/03/2020 às 12:30 Horas-MT na sala do CEJUSC. 

Vila Rica/MT, 28 de janeiro de 2020. MIRELLY CRISTINE MOREIRA 

JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71732 Nr: 2209-45.2019.811.0049

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE AUGUSTO DE MORAIS, Filiação: 

Pedrolina Geralda de Deus e Delfino Alves de Morais, data de nascimento: 

30/06/1976, brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, convivente, serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO INDICIADO JOSÉ AUGUSTO DE MORAIS, 

ACIMA QUALIFICADO, DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO DE FLS. 37 

ABAIXO TRANSCRITA, BEM COMO PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA PARA O DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019, ÀS 16:00 HORAS 

(HORÁRIO OFICIAL DE CUIABÁ-MT), NO EDIFÍCIO DO FÓRUM, SITO NO 

ENDEREÇO AO FINAL INDICADO.

Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de ação cautelar de produção de 

prova na modalidade de depoimento pessoal da Vítima, em tese, de abuso 

sexual. Diante dos fatos noticiados no presente incidente, entendo 

necessário, nos termos da Lei 13.431/2017, designar audiência como 

medida cautelar para antecipação de provas, para oitiva da Vítima, a 

menor THAIS EUGÊNIO DOS SANTOS, para a data de 11/11/2019, às 

12h30mim, (horário oficial de Cuiabá).Intime-se o Indiciado para que 

constitua Defesa Técnica que acompanhe a tomada do depoimento 

especial da Vítima.Colhido depoimento determino, desde já, o 

encaminhamento imediato da cópia de todo o produzido a D. Autoridade 

Policial, para fins de instrução da investigação em andamento. 

Considerando que, neste momento, a Comarca não conta com profissional 

psicólogo credenciado, determino a expedição de ofício à Secretaria 

Municipal de Saúde, para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique 

profissional Psicólogo habilitado para a realização do depoimento especial. 

Com a informação, providenciem a intimação do profissional, para que 

compareça na audiência designada.Notifique-se D. Autoridade Policial e a 

Agente da Infância e Juventude desta Comarca, para que se façam 

presentes na oralidade. O presente deverá tramitar em estrito segredo de 

justiça, sob pena das cominações legais. Fica terminantemente proibida 

nova oitiva da Vítima, sem autorização deste Juízo, também sob pena das 

cominações legais. No mais, defiro o pedido constante no item “3” do 

requerimento Ministerial (fls. 07).Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 13 de novembro de 2019

Pedro Vaz da Silva Neto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71482 Nr: 2028-44.2019.811.0049

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUTERIO SANTOS MORAIS, Cpf: 

01194982190, Rg: 1410212-9, Filiação: Raimunda Santos Reis e Tiago 

Barroso Morais, data de nascimento: 21/05/1983, brasileiro(a), natural de 

Santa Terezinha-MT, solteiro(a), canoeiro, Telefone 66 98449-6117. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR O INDICIADO ACIMA QUALIFICADO, DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA, QUAIS SEJAM: 

A) A SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO; B) QUE MANTENHA-SE 
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AFASTADO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA DA VÍTIMA, 

BEM COMO DO SEU AMBIENTE DE TRABALHO; C) A PROIBIÇÃO DE 

APROXIMAR-SE DA OFENDIDA E SEUS FAMILIARES, A UMA DISTÂNCIA 

DE NO MÍNIMO 100 METROS; D) A PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR O 

SEGUINTE LOCAL: RUA 26, Nº 231, BAIRRO: CENTRO, SANTA 

TEREZINHA/MT, A FIM DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E 

PSICOLÓGICA DA VÍTIMA; E, POR FIM E) QUE NÃO TENHA CONTATO COM 

A OFENDIDA E SEUS FAMILIARES POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO.

Resumo da Inicial: Consta no presente informativo, em síntese, que a 

Vítima e o Indiciado conviveram maritalmente por 02 (dois) anos, estando 

separados a 02 (dois) anos e 03 (três) meses, sendo que durante todo 

esse período a Vítima e seu atual companheiro sofreram constantes 

ameaças por parte do Indiciado que nunca aceitou o término da relação, 

consta ainda, que ontem, dia 17/09/2019, o Indicado jogou a sua 

motocicleta contra a motocicleta em que estavam a Vítima e seu atual 

companheiro, sendo que tempos depois, o Indiciado dirigiu-se até a 

residência da Vítima e disse que estava armado e iria matá-los. Assim, por 

temer pela sua segurança, pugnou pelas medidas protetivas de urgência.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, com arrimo nestes fundamentos e 

nos artigos 19 e 22 da citada lei, e em consonância com as declarações 

da Ofendida, DETERMINO a SUTERIO SANTOS MORAIS:a) a suspensão do 

porte de arma de fogo; b) que mantenha-se afastado do lar, domicílio ou 

local de convivência da Vítima, bem como do seu ambiente de trabalho; c) 

a proibição de aproximar-se da Ofendida e seus familiares, a uma 

distância de no mínimo 100 metros; d) a proibição de frequentar o seguinte 

local: Rua 26, nº 231, Bairro: Centro, Santa Terezinha/MT, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da Vítima; e, por fim E) QUE 

NÃO TENHA CONTATO COM A OFENDIDA E SEUS FAMILIARES POR 

QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO.Levando-se em conta a falta de 

elementos comprobatórios, deixo de analisar, por ora, os demais pleitos, 

devendo ser pleiteados por via própria através de Advogado, se o 

caso.DEVERÁ ser advertido ao Indiciado, que em caso de descumprimento 

de qualquer das medidas impostas acima, ser-lhe-á DECRETADA A 

PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no artigo 313, III, do CPP c/c o artigo 20, 

da Lei n.º 11.340/06; sem prejuízo da prisão em flagrante (artigo 24-A da 

Lei n.º 11.340/06).Esta decisão deve ser cumprida pelo Oficial de Justiça 

em conjunto com a D. Autoridade Policial. Saliento ainda, que devem ser 

observadas pela D. Autoridade Policial as providências mencionadas no 

artigo 11 da Lei n.º 11.340/06, se de extrema necessidade.Expeça-se o 

mandado de intimação para a Vítima e o Indiciado.Transitada em julgado a 

presente decisão e transcorrido o prazo de 06 (seis) meses, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se, com as cautelas legais. Às providências.

Advertência: EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS 

MEDIDAS IMPOSTAS ACIMA, SER-LHE-Á DECRETADA A PRISÃO 

PREVENTIVA, COM FULCRO NO ARTIGO 313, III, DO CPP C/C O ARTIGO 

20, DA LEI N.º 11.340/06; SEM PREJUÍZO DA PRISÃO EM FLAGRANTE 

(ARTIGO 24-A DA LEI N.º 11.340/06).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 27 de novembro de 2019

Pedro Vaz da Silva Neto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46930 Nr: 495-63.2017.811.0035

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE 

- OAB:22889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos, etc.

 Nos termos da quota ministerial de ref. 126, DESIGNO audiência para 

oitiva do adolescente Gustavo Radmann Bertotti, para o dia 11 de 

fevereiro de 2020 às 13h30min.

Intime-se a representante legal do menor para que compareça a oralidade.

Ciência ao MPE e Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Marina Carlos França

 Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36154 Nr: 68-26.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Batista do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 Trata-se de ação penal movida em face de APARECIDO BATISTA DO 

NASCIMENTO, condenado à pena de 2 (dois) meses de detenção pela 

prática do crime previsto no artigo 147, do CP.

A sentença transitou em julgado para a acusação em 19/12/2016 e para o 

réu em 10/03/2017.

É o relatório.

DECIDO.

Por se tratar de matéria de ordem pública passo à análise da ocorrência 

da prescrição da pretensão executória estatal.

Com efeito, de acordo com o art. 110, §1º, do CP:

Art. 110. (...)

 § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em 

julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se 

pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo 

inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

 No caso em tela, verifico que o réu foi condenado à pena de 2 (dois) 

meses de detenção, cujo prazo de prescrição opera-se em 3 (três) anos, 

na forma do art. 109, VI, do CP.

Assim, observo que entre a data do transito em julgado para a acusação 

em 19/12/2016 até a data de hoje 17/01/2020, transcorreram mais de 03 

(três) anos sem a ocorrência de outra causa interruptiva, restando 

configurada a prescrição da pretensão executória estatal.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 107, IV, do CP, declaro EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do réu APARECIDO BATISTA DO NASCIMENTO, em razão 

da PRESCRIÇÃO da pretensão executória estatal.

Transitada em julgado, procedam-se às comunicações necessárias e 

após arquivem-se os autos.

 Esclareço ser desnecessária a intimação do réu sobre o teor desta 

sentença, bastando a intimação do seu defensor dativo.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35569 Nr: 965-88.2015.811.0092

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRP, PCRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a cota ministerial de fl. 71.
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Encaminhem-se os autos ao contador judicial para que atualize o débito 

alimentar.

Após, cite-se o executado atentando-se ao endereço informado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35960 Nr: 1129-53.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Romeo Kohlrausch, 

Imara Cristina Erpen Michels, FRANCISCO EGINO MICHELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RAYES SAKR - 

OAB:40832

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte exequente, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37073 Nr: 408-67.2016.811.0092

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda e Visitas movida por 

Marinês Gomes Dias em face de Wanderson Barbosa de Souza, com 

relação à menor Andrielly Vitória Souza.

Sucede que, compulsando os autos, verifica-se que à fl. 40, foi acostada 

certidão com a informação do novo endereço da requerente, que informou 

que reside atualmente na comarca de Paranatinga/MT, que a mesma pode 

ser localizada no endereço fornecido aos autos.

O Ministério Público opinou pela remessa do feito à comarca de 

Paranatinga/MT.

Na espécie, verifica-se que a criança está efetivamente sob os cuidados 

de sua genitora, no município de Paranatinga/MT.

Por sua vez, a presente demanda, foi ajuizada nesta unidade judiciária.

Contudo, esta unidade jurisdicional é absolutamente incompetente para 

processar e julgar a demanda, devendo, por isso, o processo ser remetido 

ao juízo competente.

O artigo 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente, está assim 

redigido:

“Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.”

O Ministro Raul Araújo, no julgamento do Conflito de Competência nº 

126175/PE, ao interpretar esse preceito legal, externou o entendimento de 

que:

“Com efeito, ‘embora seja compreendido como regra de competência 

territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência 

absoluta, nomeadamente porque expressa norma cogente que, em certa 

medida, não admite prorrogação’. Assim, ‘a jurisprudência do STJ, ao ser 

chamada a graduar a aplicação subsidiária do art. 87 do CPC frente à 

incidência do art. 147, I e II, do ECA, manifestou-se no sentido de que deve 

prevalecer a regra especial em face da geral, sempre guardadas as 

peculiaridades de cada processo’ (CC 119.318/DF, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 2/5/2012, grifou-se).

Desse modo, ‘é competente para dirimir as questões referentes à guarda 

de menor o Juízo do foro do domicílio de quem já a exerce legalmente, 

conforme dispõe o art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente’ 

(AgRg no CC 126.033/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

DJe de 30/4/2013, grifou-se).

A propósito, confira-se o teor da Súmula 383 desta Corte:

‘A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de 

menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.’”

 (negritos no original)

O referido julgado tem a seguinte ementa:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇAO DE PATERNIDADE CUMULADA COM 

ALIMENTOS - INFORMAÇAO SOBRE A MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO 

REPRESENTANTE LEGAL DO ALIMENTANDO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇAO - APLICAÇAO DA SÚMULA Nº 01 DO C. STJ - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA EM QUE RESIDE O 

ALIMENTANDO, CONFORME INFORMADO NA PETIÇAO INICIAL E NA 

PROCURAÇAO QUE A INSTRUIU - CONFLITO CONHECIDO PARA 

DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A mera notícia de 

que a representante legal do alimentando mudou de endereço, fixando 

residência em outro Município, desacompanhada de quaisquer elementos 

de provas, mesmo que prestada pelo representante do Ministério Público 

Estadual, não é suficiente para motivar a alteração da competência para 

processar e julgar a ação de reconhecimento de paternidade cumulada 

com alimentos, conforme fixada no Enunciado da Súmula 01, do C. STJ. 2. 

Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o 

Juízo da Comarca de São Domingos do Norte para processar e julgar a 

ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, em 

detrimento do Juízo de Direito da 1ª Vara de Família de Colatina.

(TJ-ES - CC: 100080010331 ES 100080010331, Relator: FABIO CLEM DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2009, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 16/03/2009)

Sendo assim, e presentes a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça a respeito do tema e o preceito legal cogente inscrito no artigo 

147 do ECA, constata-se que esta Vara Única não ostenta competência 

(absoluta) para apreciar e julgar o pedido de regulamentação de visitas 

nos moldes em que aforado, devendo tal reclamo ser veiculado no foro 

competente a tanto, o Juízo de Paranatinga/MT.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 64, §1º, do Código de 

Processo Civil, e 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

reconheço, de ofício, a incompetência absoluta desta Vara Única da 

Comarca de Alto Taquari/MT para processar e julgar o pedido de 

regulamentação de guarda e visitas proposto pela requerente.

Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) Intimem-se a representante da requerente e o requerido.

b) Cientifique-se o Ministério Público Estadual do inteiro teor desta decisão;

c) Preclusa a via recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo 

de Paranatinga/MT, grafando na missiva as nossas homenagens, 

dando-se baixa, inclusive, na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37688 Nr: 748-11.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karine Cardoso Dresch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉRITO FERNANDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Incialmente, diante da renúncia do advogado nomeado dativo para 

representar a parte exequente (fl. 63-64) e considerando a ausência de 

Defensoria Pública instalada nesta Comarca, nomeio o Dr. Edson Roberto 

Castanho OAB/MT 8.825, para patrocinar a defesa da exequente em juízo, 

os honorários advocatícios serão arbitrados posteriormente.

Intime-o da presente nomeação.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado Roadam Jhonei de Paula Leal 

que atuou na defesa da parte exequente em juízo no importe de 01 (uma) 

URH, a serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso.

Por fim, DETERMINO que seja realizada a intimação do executado mediante 

edital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14010 Nr: 754-04.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertibras S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Luiz Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Jairo Pires Mafra - OAB:7906/MS, Núbia Carla 

Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 Mantenho a decisão de fls. 259-260, vº pelos seus próprios fundamentos.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15129 Nr: 667-14.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos a fl. 170, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21613 Nr: 423-12.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cecília Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Bonvino Esgueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fl. 616, que serve a presente 

para intimar as partes, para apresentar manifestação acerca do nova 

avaliação do bem, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30170 Nr: 1027-36.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LANdS, KPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MARTINS DA SILVA - 

OAB:8707/MS, Neilo Nunes Barbosa - OAB:9114/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos às fls. 131/132, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36256 Nr: 126-29.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAISON ENEAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40147, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de Ref. 61.

Procedam-se as necessárias retificações na capa dos autos, bem como 

no Sistema Apolo, passando a constar como patrono da parte autora o 

advogado peticionante.

Após, intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46970 Nr: 586-45.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sigmar Maceió - 

OAB:16.463/O-MT

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo advogado nomeado 

por este juízo, alegando omissão na sentença, eis que esta não fixou os 

honorários advocatícios a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso 

ao advogado nomeado para exercer a defesa da parte hipossuficiente em 

juízo.

 É o relatório.

DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

(...)

Realmente, analisando os autos, verifico que houve omissão na sentença, 

devendo a mesma ser retificada, uma vez que não foram fixados 

honorários advocatícios ao advogado nomeado para exercer a defesa da 

parte hipossuficiente em juízo.

 ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de declaração para 

fixar os honorários advocatícios a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso ao advogado nomeado para exercer a defesa da parte exequente, 

no importe de 2 (duas) URH.

Ficam inalterados os demais termos da sentença.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48853 Nr: 1574-66.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT

 Defiro a cota ministerial de fls. 38 e 49.

Encaminhem-se os autos ao contador judicial para que atualize o débito 

alimentar.

Após, intime-se o executado para efetuar o pagamento desde, sob pena 

de ser decretada a sua prisão civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51094 Nr: 2402-62.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Tatiana Aparecida Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR LEME SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a cota ministerial de fl. 31 e manifestação de fl. 33.

Encaminhem-se os autos ao contador judicial para que atualize o débito 

alimentar.

Após, expeça-se carta precatória à comarca de Tangará da Serra-MT, 

atentando-se ao endereço informado, com a finalidade de intimação do 

executado para efetuar o pagamento do débito alimentar, sob pena de ser 

decretada a sua prisão civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49253 Nr: 1686-35.2018.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MACdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCDS, RDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fl. 115, cite-se a requerida por edital.

Após, determino a realização de estudo psicossocial a ser realizado pela 

psicóloga e assistente social desta comarca, em até 30 (trinta) dias, junto 

a menor e a avó paterna, ora requerente.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34600 Nr: 432-32.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Decidio Barbosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório de fls. 116-125, para determinar a correção da 

autuação, fazendo constar “Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO” como o nome da ação, bem como a CORREÇÃO dos polos 

processuais, passando a constar como exequentes Decidio Barbosa de 

Oliveira e Ricardo Alexandre Tortorelli e como executado Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS).

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 

do Novo Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme dispõe o artigo 

85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil.

Não proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do 

Novo Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34686 Nr: 482-58.2015.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FdSdN, MNdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FERNANDA MATOS 

ONGHERO - OAB:19358/O, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido constante à inicial, 

concedendo a guarda da infante Ravena Mayara dos Santos Nascimento 

aos autores, sendo assegurado à requerida o livre direito de 

visitas.Extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Arbitro honorários advocatícios ao 

advogado nomeado para a defesa dos autores em juízo no importe de 2 

(duas) URH, a ser custeada pelo Estado de Mato Grosso.Em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Ciência ao 

Ministério Público,P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56054 Nr: 1476-47.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA CAROLINA RODRIGUES COSTA, 

JEFFERSON LIMA PEREIRA, KETLIN RANIELE COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333/MT, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de ref. 89, que serve a presente 

para intimar os acusados, por intermédio de seus respectivos defensores, 

para apresentação de Memoriais Finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51735 Nr: 2707-46.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Certifico que serve a presente, para intimar a parte requerida, por 

intermédio de seu defensor constituído para efetuar o pagamento dos 

valores devidos, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36056 Nr: 19-82.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Mendes Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Inicialmente, diante da renúncia do advogado nomeado dativo para 

representar o réu (fls. 113-114) e considerando a ausência de Defensoria 

Pública instalada nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Mariana Valeiro Rezende 

OAB/MT 26934, para patrocinar a defesa do réu em juízo, os honorários 

advocatícios serão arbitrados posteriormente.

Intime-a da presente nomeação.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado Roadam Jhonei de Paula Leal 

que atuou na defesa do réu em juízo no importe de 01 (uma) URH, a serem 

custeadas pelo Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, apresentada resposta à acusação (fls. 106-108), verifico 

que não restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/05/2020, às 

14h00min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000490-76.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAURI GARBUGIO (REU)

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REU)

MARCIO AGUIAR DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH OAB - MT18407/A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA OAB - MT24421-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA OAB - RJ186586 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 850 de 1067



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000490-76.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO REU: FABIO MAURI 

GARBUGIO, ENCOMIND ENGENHARIA LTDA, MARCIO AGUIAR DA SILVA 

O Ministério Público Estadual ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em face de Fábio Mauri Garbúgio, 

Encomind Engenharia Ltda (Guaxe) e Márcio Aguiar da Silva, alegando que 

Fábio Mauri Garbúgio, valendo-se da condição de Prefeito Municipal, e a 

empresa Encomind Engenharia Ltda (Guaxe), representada por Márcio 

Aguiar da Silva, fraudaram procedimento licitatório aberto para 

recapeamento asfáltico das ruas desta cidade, com o fim de 

enriquecerem-se ilicitamente às custas do prejuízo ao dinheiro público. Os 

indiciados Encomind Engenharia Ltda e Márcio Aguiar da Silva 

apresentaram defesa prévia. A tutela de urgência foi deferida para 

determinar o afastamento do indiciado Fábio Mauri Garbúgio do cargo de 

prefeito municipal, bem como a indisponibilidade de bens dos indiciados. 

Em sede de Agravo de Instrumento foi determinado o retorno do indiciado 

Fábio ao seu cargo público, bem como foi reduzido o valor da 

indisponibilidade. Os indiciados Encomind Engenharia Ltda e Márcio Aguiar 

da Silva interpuseram embargos de declaração alegando equívoco na 

decisão inicial porque não possibilitou o oferecimento de defesa preliminar 

em relação ao indiciado Fábio Garbúgio. A Câmara de Vereadores 

requereu o ingresso na lide na condição de litisconsorte ativo, bem como a 

inclusão do Sr. Marco Aurélio Julien no polo passivo da ação. O Ministério 

Público pugnou pela rejeição dos pedidos da Câmara de Vereadores. Os 

indiciados foram citados e apresentaram contestação por escrito, 

alegando preliminares e requerendo a improcedência dos pedidos. Por fim, 

o indiciado Márcio Aguiar da Silva solicitou a substituição da 

indisponibilidade lançada sobre o imóvel matriculado sob nº 31.858 do 7º 

CRI de Cuiabá/MT pelo depósito em dinheiro efetivado em conta judicial, 

com a consequente liberação da constrição sobre o bem de sua 

propriedade. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, com relação à alegação 

de nulidade devido à ausência de notificação dos indiciados para 

apresentação de defesa prévia, esclareço que a jurisprudência pacífica 

do STJ é no sentido de que o reconhecimento da nulidade depende da 

demonstração do efetivo prejuízo para a defesa. Confira: “PROCESSUAL 

CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRETENSÃO DE REEXAME 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ.RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA DA 

FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DOS ENUNCIADOS N. 

283 E 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DANO IN RE 

IMPSA. (...) II - No tocante ao argumento de que houve violação do art. 17, 

§ 7º, da Lei n. 8.429/92, pela ausência de oportunidade para defesa 

prévia, e, consequentemente, nulidade absoluta das decisões e atos 

processuais posteriores à citação, é jurisprudência desta Corte Superior 

que haverá, na ausência de notificação do acusado para defesa 

preliminar, nulidade relativa, desde que haja comprovação de prejuízos, o 

que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: REsp n. 

1.358.338/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado 

em 9/8/2016, DJe 2/2/2017. Portanto, a existência de nulidade para a 

hipótese prevista no Tema n. 344 desta Corte está condicionada à 

existência e comprovação de prejuízo, o que não ocorreu nestes autos. 

(...) (AgInt no AREsp 1315771/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)” No presente 

caso, curiosamente, os indiciados que suscitaram a nulidade (Márcio e 

Encomind) apresentaram defesa prévia em momento anterior à decisão 

liminar, presumindo que já tinham conhecimento da demanda antes mesmo 

de serem comunicados formalmente. E após a concessão da tutela de 

urgência e citação dos indiciados o autor da ação não acrescentou 

nenhum fato novo que pudesse prejudicar o direito de defesa, não 

havendo qualquer motivo para abertura de novo prazo para aditamento da 

contestação. No que diz respeito ao pedido formulado pela Câmara de 

Vereadores para ingresso na lide na qualidade de litisconsorte ativo e 

inclusão do Sr. Marco Aurélio Julien no polo passivo, entendo que inexiste 

previsão legal que possa fundamentar tais pretensões. Como é sabido, a 

Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica própria para 

figurar no polo ativo ou passivo de ações judiciais, salvo em casos 

excepcionais, uma vez que é órgão integrante do Município, este sim com 

capacidade postulatória. Por tal razão, a previsão contida no § 3º do art. 

17 da Lei 8.429/92 é direcionada, no caso concreto, ao Município de Alto 

Taquari/MT, e não à Câmara de Vereadores. No mesmo sentido é o 

entendimento exarado na Súmula 525 e no Recurso Especial Repetitivo, 

ambos oriundos do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 525: “A Câmara 

de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade 

judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus 

direitos institucionais.” “PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A 

VEREADORES. AÇÃO ORDINÁRIA INIBITÓRIA DE COBRANÇA PROPOSTA 

CONTRA A UNIÃO E O INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA CÂMARA DE 

VEREADORES. 1. A Câmara de Vereadores não possui personalidade 

jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente pode 

demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, 

entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, 

autonomia e independência do órgão. (...) 5. Recurso especial provido. 

(REsp 1164017/PI, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 24/03/2010, DJe 06/04/2010)” Logo, impõe-se a rejeição do pedido de 

ingresso da Câmara de Vereadores no presente feito e, por 

consequência, da inclusão do Sr. Marco Aurélio Julien no polo passivo. A 

seu turno, analisando as preliminares suscitadas na defesa prévia e 

contestação pelos indiciados, observo que todas elas se referem à 

negativa de participação e/ou não ocorrência das condutas narradas pelo 

Ministério Público na inicial, o que depende de dilação probatória. Por isso, 

todos os argumentos levantados sob o rótulo de preliminares são na 

realidade matérias de mérito e serão analisadas depois da instrução 

processual, em sede de cognição exauriente. Aliás, a petição inicial é 

clara e bem definida, pois acusa os indiciados de fraudarem procedimento 

licitatório específico visando o enriquecimento ilícito em prejuízo do 

patrimônio público, cabendo ao órgão acusador o ônus probatório das 

suas imputações. No mérito, em relação ao recebimento da inicial, de 

acordo com o § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992, recebida a 

manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, 

rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da 

improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. A “contrario 

sensu”, não sendo o caso de rejeição, o juiz receberá a inicial. Hugo Nigro 

Mazzilli ensina que: “Para o ajuizamento da ação de improbidade, não se 

exige prova pré-constituída; bastam indícios de autoria e materialidade; 

caberá à instrução, sob as garantias do contraditório, fornecer ou não as 

provas necessárias.” (A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 21ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2008. pg. 204) Logo, havendo indícios de cometimento 

de atos previstos na referida lei, a petição inicial deve ser recebida, 

mesmo porque, nesta fase inicial prevalece o princípio do “in dubio pro 

societate”. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACADA, ESPECIFICAMENTE, O 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE 

AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA 

SÚMULA 182/STJ. RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A jurisprudência desta 

Corte tem asseverado que "é suficiente a demonstração de indícios 

razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se 

determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in 

dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse 

público" (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

DJe 22/08/2013). 3. A decisão que recebe a petição inicial não representa 

cognição exauriente acerca da efetiva prática de ato de improbidade 

administrativa, mas apenas fase inicial de todo o deslinde probatório da 

demanda, motivo pelo qual não se exige, nesta etapa, a demonstração 

cabal dos fatos narrados na petição inicial. 4. O Superior Tribunal de 

Justiça tem compreensão firmada no sentido de que "não há ausência de 

fundamentação a postergação para sentença final da análise da matéria 

de mérito" (AgInt no AREsp 910.840/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 30/08/2016). 5. Havendo indícios bastantes da 

existência do ato ímprobo historiado pelo Parquet autor, o encaminhamento 

judicial deverá operar em favor do prosseguimento da demanda, 

exatamente para se oportunizar a ampla produção probatória, tão 

necessária ao pleno e efetivo convencimento do julgador. 6. Agravo 

interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ – AgInt 

no AREsp 858.446/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)” “ADMINISTRATIVO – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – improbidade 

ADMINISTRATIVA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO RECORRIDA – 

NULIDADE NA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PREJUDICIAL AFASTADA – 
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MATÉRIA DE MÉRITO – recebimento DA inicial – REQUISITOS EXIGIDOS – 

NÃO PREENCHIMENTO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – 

recebimento DA inicial – PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO CARACTERIZADO – 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não há falar em nulidade da decisão, 

quando o magistrado consigna somente a existência de elementos 

necessários para o recebimento da exordial da ação civil pública, 

deixando para analisar a tese dos requeridos com a instrução e 

julgamento. Havendo indícios da prática de ato ímprobo, o recebimento da 

inicial é medida impositiva. (...) (TJMT – MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, 

Publicado no DJE 25/05/2018)” No caso em tela, os documentos juntados 

aos autos, somados às declarações colhidas na fase inquisitorial, 

representam indícios suficientes da prática de ato contrário aos princípios 

da administração pública, o que já basta para o recebimento da ação. 

Aliás, embora possa vislumbrar eventual interesse do denunciante Marco 

Aurélio Julien na condenação e afastamento do indiciado Fábio Garbúgio, 

por figurar como número um na linha sucessória do cargo de prefeito, 

entendo não ser prudente e razoável determinar o arquivamento da ação 

em seu nascedouro, pela necessidade de apuração e total esclarecimento 

de fatos gravíssimos supostamente praticados no alto escalão do 

município. Por fim, considerando que o indiciado Marcio Aguiar da Silva 

efetuou o deposito em juízo do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

referentes à indisponibilidade decretada na tutela de urgência, não vejo 

óbice ao levantamento da constrição lançada em face do imóvel de sua 

propriedade. Até porque, a liquidez e garantia do depósito judicial é maior 

quando comparado à indisponibilidade sobre um imóvel. ANTE O 

EXPOSTO: a) Rejeito a alegação de nulidade por ausência de notificação 

para apresentação de defesa prévia; b) Rejeito as preliminares suscitadas 

na defesa prévia e contestações; c) Rejeito o pedido de ingresso da 

Câmara de Vereadores no presente feito e, por consequência, rejeito o 

pedido de inclusão do Sr. Marco Aurélio Julien no polo passivo; d) Recebo 

a inicial; e) Defiro a substituição da indisponibilidade lançada sobre o 

imóvel matriculado sob nº 31.858 do 7º CRI de Cuiabá/MT, de propriedade 

do réu Márcio Aguiar da Silva, pelo depósito em dinheiro efetivado em 

conta judicial, com a consequente liberação da constrição sobre o bem de 

sua propriedade. OFICIE-SE ao 7º CRI de Cuiabá/MT determinando o 

levantamento da indisponibilidade lançada em face do imóvel matriculado 

sob o nº 31.858, de propriedade do réu Márcio Aguiar da Silva. Cite-se o 

Município de Alto Taquari/MT dos termos da presente ação, consignando 

que poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do 

autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do seu 

representante legal ou dirigente. (Art. 17, § 3º, da Lei 8.429/92 c/c Art. 6º, 

§ 3º, da Lei 4.717/65) Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificaram as provas que ainda pretendem produzir. Ciência ao 

Ministério Público e à Câmara de Vereadores.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49101 Nr: 1642-16.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Jhonatas Alves Brann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 I – Apresentada resposta à acusação, verifico que não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP. Razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/04/2020 às 

12h30. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 IV - Intimem-se ainda o Ministério Público.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-69.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000872-69.2019.8.11.0092. REQUERENTE: HUGO DA SILVA CUNHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Defiro o pedido de redesignação da audiência 

requerido no I.D 28455300. À conciliadora para designação de nova data. 

ALTO TAQUARI, 28 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50233 Nr: 801-16.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Processo nº: 801-16.2016.811.0084.

Código: 50233.

Vistos.

 Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro 

demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição 

sumária do denunciado, a saber: (I) a existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade do agente (artigo 397 do Código de Processo Penal).

Analisando com acuidade os autos, entendo que restou demonstrada, em 

princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios suficientes de 

autoria, aptos a autorizar a persecução penal para posterior análise 

exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob pena de 

prejulgamento, assim RATIFICO o recebimento da inicial, nos termos do art. 

399 do citado diploma normativo, impondo-se o prosseguimento da ação 

penal em seus ulteriores termos.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de julho de 

2020 ás 15h00min .

INTIME-SE o denunciado para comparecimento, a fim de ser interrogado, 

sob pena de revelia.

INTIMEM-SE também as testemunhas arroladas pelas partes para 

comparecerem na audiência designada, requisitando-as, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público e á Defesa.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 27 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50779 Nr: 1173-62.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Lucas da Silva, Leandro Lucas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Grazilio de Souza 

Singulani França - OAB:23993/O
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 Processo nº: 1173-62.2016.811.0084.

Código: 50779.

Vistos.

 Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro 

demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição 

sumária do denunciado, a saber: (I) a existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade do agente (artigo 397 do Código de Processo Penal).

Analisando com acuidade os autos, entendo que restou demonstrada, em 

princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios suficientes de 

autoria, aptos a autorizar a persecução penal para posterior análise 

exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob pena de 

prejulgamento, assim RATIFICO o recebimento da inicial, nos termos do art. 

399 do citado diploma normativo, impondo-se o prosseguimento da ação 

penal em seus ulteriores termos.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de julho de 

2020 ás 14h00min .

INTIMEM-SE os denunciados para comparecimento, a fim de ser 

interrogado, sob pena de revelia.

INTIMEM-SE também as testemunhas arroladas pelas partes para 

comparecerem na audiência designada, requisitando-as, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público e á Defesa.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 27 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48355 Nr: 512-20.2015.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente, impulsiono os presentes 

autos para proceder a intimação DA PARTE EXEQUENTE, POR INTERMÉDIO 

DE SUA PROCURADORA, para que se manifeste nos autos, requerendo o 

que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46581 Nr: 248-37.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júnio João Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA POLIDORIO - 

OAB:18875, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente, impulsiono os presentes 

autos À DEFESA, para apresentação das alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000962-45.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal, bem como 

se manifestar sobre o ofício do INDEA juntado em 16/01/2020.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000158-77.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA OAB - MT0015351A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000158-77.2019.8.11.0038 AUTOR(A): DAIANA LUDIMILA COELHO 

RADOS REU: LEOMIR DIAS REIS Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS AÇÕES DE FAMÍLIA 

– NCPC, art. 693 e ss. -, ajuizado pelas partes em epígrafes em que o 

Ministério Público pugnou pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Isso posto e diante da necessidade de produção de provas 

outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 10 de 

março de 2020, às 13h30 – NCPC, art. 357, V. Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho - NCPC, art. 450 -, 

cujas substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451. Ademais, ADVIRTO que as substituições somente poderão ocorrer 

nas hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, podendo, caso queira, a parte se 

comprometer a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação dessa forma por carta com aviso, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição, assim 

como importa desistência a inércia na realização da intimação por carta 

com aviso – NCPC, art. 455, §§ 1º, 2º e 3º -, sendo a intimação pela via 

judicial exceção – NCPC, art. 455, § 4º -, que deverá ocorrer, entre outras 

hipóteses, em relação à intimação da testemunha arrolada pelo Ministério 

Público e Defensoria Pública. A testemunha que deixar de comparecer 

sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do 

adiamento – NCPC, art. 455, § 5º -, assim como possível ao magistrado 

dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado 

não tenha comparecido à audiência – NCPC, art. 362, § 2º. Defiro a 

excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser 

prescindível atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – 

NCPC, art. 212, § 2º. Cientifique a representante do Ministério Público, uma 

vez que verifico hipótese do art. 82 e ss. do CPC/NCPC art. 178 e ss., 

assim como porque há interesse de incapaz – NCPC, art. 698 -, em que há 

necessidade de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério 

Público como fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal 

por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c 

NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020 - 16:09:23. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 52064 Nr: 1970-21.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Alves Pio, Thais Regina Santos Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de David Will, Martha Broedel Will, 

Normandina Will, Dorvalino Will, Danilo Will, Elça Aparecida Will, Eliezer 

Edson Will, Itamar Will, Juliene Edemir Gusmão Will, Edna Will, Nelmi Will, 

Irani Lopes Will, Eliziar Edgar Will, Eva Juliene da Cruz Will

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva - 

OAB:14552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ajuizada por WILSON ALVES PIO e THAIS 

REGINA SANTOS PIO em desfavor do espólio de DAVI WILL, representado 

neste ato por MARTHA BROEDEL WILL e outros, em que pugnou pela 

adjudicação do(s)s bem(ns), especificamente os imóveis rurais 

registrados sob as matrículas n. M-1.731, M-1.732, M-1.515.

A petição inicial fora recebida por magistrado(a) quem me antecedeu, 

deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinada a 

citação da parte adversa, o que ocorreu em relação aos requerido 

MARTHA BROEDEL WILL, NORMANDINA WILL, DANILDO WILL, NELMI 

WILL, ELIEZER EDSON WILL, DORVALINO WILL, JULIENE EDEMIR 

GUSMÃO WILL, deixando o prazo para apresentarem as contestações 

transcorrerem in albis.

Contudo, verifico ausentes as intimações de EDNA WILL, ITAMAR WILL, 

IRANI LOPES WILL, ELIZIAR EDGAR WILL e EVA JULIENA DA CRUZ WILL, 

porque não localizados.

Isso posto, DETERMINO que intime a parte autora/requerente WILSON 

ALVES PIO e THAIS REGINA SANTOS PIO, fazendo-o através do(a) 

advogado constituído e via DJe, a fim de que informem o local em que 

poderão ser encontrados esses faltantes - EDNA WILL, ITAMAR WILL, 

IRANI LOPES WILL, ELIZIAR EDGAR WILL e EVA JULIENA DA CRUZ WILL - 

ou comprove o esgotamento de todos os meio de localização de endereço 

disponível, fazendo-o no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentados os novos endereços, desde já e sem prévia conclusão, 

DETERMINO a citação/cientificação pessoal.

Eventual pedido de citação por edital ocorre em último caso e quando 

preenchidos os requitos legais - NCPC, art. 256 e ss..

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54354 Nr: 1730-95.2013.811.0038

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martha Broedel Will, Normandina Will, Itamar Will, Edna 

Will, Nelmi Will, Irani Lopes Will, Eliezer Edson Will

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Will

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denilson Piveta - OAB:MT/ 

16.652, Francisco de Assis da Silva - OAB:14552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – CPC, art. 995 e 

ss./NCPC, art. 622 e ss. - ajuizado por MARTHA BROEDEL WILL e 

OUTROS em desfavor do inventariante DORVALINO WILL, em que alega 

que o inventariante não cumprira com suas obrigações decorrentes da 

nomeação por magistrado(a) que me antecedeu, agindo em detrimento do 

espólio.

Contudo, há decisão determinando nos autos do processo principal de n. 

306-18.2013.811.0038 (52965) e no sentido de que o inventariante 

DORVALINO WILL preste declarações atualizadas do espólio, sob pena 

remoção dele como inventariante, o que também não foi atendido pela ora 

requerente do incidente quando atuava como inventariante, também 

nomeada por magistrado(a) que me antecedeu no processo.

Isso posto e considerando o decidido em processo outro, com possível 

afetação no em epígrafe, DETERMINO que aguarde eventual cumprimento 

da determinação do processo em apenso de n. 306-18.2013.811.0038 

(52965).

Após, volte-me concluso para decidir em prosseguimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 113732 Nr: 25-18.2020.811.0038

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JKVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosinei Procope Vieira de 

Souza - OAB:MT - 23088

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO CAUTELAR – INCIDENTE -, em que a ofendida/vítima 

JULIANA KRISTINA VALADÃO ANUNCIATTO requereu a aplicação de 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – Lei n. 11.340/2006, art. 18 e ss. -, 

por meio de expediente encaminhado/remetido através da autoridade 

policial - Lei n. 11.340/2006, art. 12, III -, tendo como suposto ofensor/autor 

do fato VALTIÉLIO DOUGLAS VENTURA, em que foram deferidos 

parcialmente os pedidos.

O suposto ofensor alegou que os fatos não ocorreram na forma narrada 

pela ofendida, requerendo a revogação das medidas impostas, razão pela 

qual o representante do Ministério Público manifestou pela designação de 

audiência.

Isso posto, DEFIRO o pedido DESIGNO a audiência para o dia 11/2/2020 às 

17h, devendo intimar as partes para comparecem ao Fórum devidamente 

acompanhadas de seus advogados, cientificado que em caso de 

hipossuficiência será nomeado advogado dativo, uma vez que atualmente 

a Comarca de Araputanga-MT não está sendo assistida adequadamente 

pela Defensoria Pública.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26673 Nr: 131-92.2011.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelia Maria dos Reis Sebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, assim como defiro 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram a ação, mediante a sua substituição por cópia reprográfica, que 

deverá ser certificado nos autos.Com relação aos emolumentos e custas 

judiciais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda e as despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III 

c/c art. 648 -, correios e fotocópias, por não se constituírem custas ou 

emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo 

Regimental Cível n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 

20/6/2017, e Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido 

de Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI 

n. 3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e 

Enunciado n. 190 da Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 

4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a 

necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito 

em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 
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PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102857 Nr: 2715-88.2018.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSJ, TASBM, TSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Publico - OAB:, 

Guilherme Henrique Moraes - OAB:24464/O OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado dativo para que fique ciente de sua habilitação 

nos autos, conforme requerido na petição de ref. 51. Oportunamente 

esclareço que os autos foram arquivados nesta Comarca no dia 

27/8/2019.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-50.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO NATALINO ALVES DE ABREU GRANJEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000067-50.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:MARCIO 

NATALINO ALVES DE ABREU GRANJEIRO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA, OSWALDO ALVAREZ 

DE CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000248-22.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARAUJO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDICE REPRESENTACOES LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000248-22.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: ANTONIO ARAUJO MENDES 

EXECUTADO: INDICE REPRESENTACOES LTDA. - ME Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c 

NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por não localizado/bloqueado valor algum a ser 

transferido/inexistir relação do devedor/executado com as instituições 

financeiras, DETERMINO que intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que indique(m) bens passíveis de penhora, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, devolvendo os 

documentos ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. As intimações 

no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Esgotados os meios de defesa e 

inexistindo bens para a garantia do débito, no mesmo prazo suso, 

manifestar(em) se possui(em) interesse na expedição de certidão de 

dívida para inscrição do(s) executado(s)/devedor(es) no cadastro de 

inadimplentes, frise-se, sob sua(s) responsabilidade(s), nos termos do 

Enunciado n. 76 do FONAJE. Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 22 de 

novembro de 2019 - 08:34:00. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-29.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para ciência dos documentos juntados pela requerida informando 

pagamento da condenação, bem como manifestar o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-96.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões recursais.

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 05/2020 cnpar

O Juiz de Direito do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis – 

MT, em Substituição Legal – Victor Lima Pinto Coelho.

FIXA a Escala de Plantão Judiciário do Juiz de Direito e Servidores, relativo 

ao mês de Fevereiro/2020, nos finais de semana, feriados, fora do 

expediente normal e recesso forense.

DESIGNAR gestores substitutos, para efeito tão somente da Escala de 

Plantão Judicial, os servidores constantes do anexo I desta Portaria.

CONSIGNAR que os telefones para localizar o magistrado e servidores de 

plantão são os que constam do anexo I desta Portaria fixada na porta do 

Prédio do Fórum.
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O Servidor que estiver escalado para o plantão deverá manter o telefone 

de contato ativado, sob pena de eventuais sanções cabíveis.

P.R.I. Cumpra-se, fixando-se cópia no Átrio do Fórum, bem como 

encaminhe-se cópia a Subseção da OAB, Defensoria Pública, Delegacia 

de Polícia e Ministério Público.

Arenápolis-MT, 22 de janeiro de 2020.

Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito Diretor do Foro

 

* O Anexo I encontra-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexo I

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 81551 Nr: 3336-87.2019.811.0026

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Orestes KatiKa, Rosilete Isoton Katika

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO 1º SERVIÇO REGISTRAL 1º OFÍCIO 

DA COMARCA DE ARENÁPOLIS-MT

REGISTRAL 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN IGNACIO VATTOS DE 

BASTIANI - OAB:25117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Cuida-se de suscitação de dúvida inversa promovida por João 

orestes Kática e sua esposa em face do Registrador de Imóveis do 1º 

Ofício, Sr. Valdir da Silva Marques, aduzindo que são únicos e legítimos 

proprietários da Fazenda Sossego - Mat. 5278 no 1º RGI de 

Arenápolis...Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para 

manifestação, o qual pugna pelo conhecimento da suscitação de dúvida, 

contudo, com resposta negativa, haja remetendo os suscitantes as vias 

judiciais ordinárias para discussão acerca da validade e reconhecimento 

do georreferenciamento da area pretendida.Passo a analisar:Assiste 

razão o Sr. Registrador em negar-se a lavrar o registro de 

georreferenciamento na área demandada, visto queas alterações da Lei 

13.838 não alcança os níveis completos do processo do 

georreferenciamento. Isso porque a dispensa da assinatura dos 

confrontantes, apresentando-se declaração de respeito aos limites se 

enquadram somente para os casos de desmembramento, remembramento 

ou parcelamento de um imóvel, não havendo nenhuma alteração nas 

informações que já estão registradas na matrícula do imóvel, o que não é o 

caso da presente suscitação.Ademais, há em discussão a demanda dos 

autos sob o código 64534 nas vias ordinárias, cuja situação refere-se a 

georreferenciamento da mesma matrícula, ou seja, não se pode determinar 

o registro quando há lide em Juízo.Sendo assim, acolho o parecer 

ministerial para conhecer o pedido de suscitação de dúvida, contudo, nego 

seu prosseguimento e registro de georreferencimento, devendo as partes 

suscitantes, buscar as vias judiciais ordinárias que é a competente para 

discutir e demandar acerca do postulado.Cumpra-se.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001155-96.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE (EXEQUENTE)

APARECIDO BRIANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO BRIANTI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000738-46.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARACANA ENERGETICA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. P. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000738-46.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

MARACANA ENERGETICA S/A RÉU: D. J. P. DOS SANTOS & CIA LTDA - 

ME Vistos. Cuida-se de ação anulatória de protesto com pedido de tutela 

de urgência, ajuizada por MARACANÃ ENERGÉTICA S.A, em face de D.P.J 

DOS SANTOS & CIA LTDA., ambas já qualificadas. Alega a requerente, em 

síntese, que foi surpreendida com comunicado do Cartório de Protesto da 

Comarca de Arenápolis/MT de dois protestos representados pelos títulos 

19.954.526/1 e 19.954.526/2, totalizando o valor de R$ 100.000,00. 

Contudo, assevera que o documento que embasou as referidas 

notificações de protestos diz respeito ao Termo de Transação Civil firmado 

entre as partes na data de 25.06.2013, encontrando-se prescrita a 

pretensão de cobrança da requerida. Requereu em sede de tutela 

antecipada, seja determinada a imediata baixa nos protestos em tela. 

Juntou documentos anexos. É o breve relatório. Fundamento e decido. A 

tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do 

Código de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos concomitantes a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Pois bem! Em um juízo de sumária cognição, 

entendo que os requisitos para o deferimento do pedido de tutela de 

evidência estão presentes. No caso, os fatos narrados pela requerente e 

os documentos juntados aos autos são capazes de convencer este Juízo, 

em sede de cognição sumária, de que possivelmente a dívida levada a 

protesto foi alcançado pela prescrição. Existe ainda, o perigo de dano de 

difícil reparação à autora já que foi notificada pelo Cartório de Protesto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

plausibilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. 

Ressalte-se, por fim, a inexistência do perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipatório, nos termos do art. 300, § 3º, CPC/2.015, 

porquanto a qualquer tempo, inclusive, por ocasião do julgamento 

meritório, este provimento pode vir a ser revogado, não resultando em 

qualquer prejuízo à requerida. Sendo assim, DEFIRO a pretensão 

verbalizada no pedido liminar, para sustar os apontamentos a protesto (ou 

seus efeitos se já realizados), especificamente em relação aos títulos 

discutidos nestes autos, apresentadas a protesto perante o Cartório de 

Protestos desta Comarca. Em tempo, RECEBO a exordial, eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319, NCPC. DETERMINO a remessa da 

presente demanda ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para a realização dos procedimentos de estilo, nos 

moldes do art. 334, caput do CPC. CITE-SE a parte requerida, advertindo-a 

que o prazo para contestar, caso não haja autocomposição, começará a 

fluir da data da realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, 

I, NCPC). INTIMEM-SE as partes, advertindo-as de que o comparecimento 

na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de 

representante com outorga de poderes específicos para negociar e 

transigir). Consigne-se que não havendo autocomposição, sai a parte ré 

intimada para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Expeça-se o necessário. 

CUMPRA-SE, condicionando o cumprimento à efetiva comprovação do 

pagamento das custas e despesas processuais pela autora. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63900 Nr: 1733-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFGdN, NGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência, em 

virtude da convocação deste Magistrado para participação do “IV 

Encontro de Sustentabilidade do Poder Judiciário”, nos termos do Ofício n. 

2.215/2019-PRES, REDESIGNO a audiência anteriormente designada para 

o dia 03 de fevereiro de 2020, às 16h00min.

Cumpra-se.

Às providências, necessárias.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70303 Nr: 2673-75.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPJCdNM/M, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdS, LJMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23680/O, Luis Eduardo Piroseli - OAB:23144/O

 Certifico e dou fé para os devidos fins, que no dia 24 de janeiro de 2020, 

confeccionei e selei a certidão de honorários advocatícios do DOUTO 

CAUSÍDICO, nomeado pelo Juízo, a qual ficará na pasta de honorários 

advocatícios - 2020, no aguardo da retirada pelo causídico em toada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46202 Nr: 1743-96.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGE- Equipamentos Agro-Pecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Fiuza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina de Quadros - 

OAB:25110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da pare exequente para, no prazo legal, 

oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da diligência do 

senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de atos, 

localidade do cumprimento da medida, para o cumprimento do mandado.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17269 Nr: 880-53.2008.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPdS, TPdS, ABPRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos a fim de intimar o Patrono da Parte 

Requerente, para que, se manifeste diante do contido na sentença de fl. 

67 dos autos físicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42189 Nr: 127-23.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Roella de Oliveira -Me, Anderson 

Roella de Oliveira, Tania Aparecida Biato Roella de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:MT/15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte exequente para, no prazo legal, 

oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da expedição da 

carta precatória.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14565 Nr: 2979-64.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M P E FIGUEIREDO - ME, Maria da Penha Ermita 

de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da pare Exequente para, no prazo legal, 

oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da diligência do 

senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de atos, 

localidade do cumprimento da medida, bem como para a necessidade, ou 

não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62291 Nr: 3767-92.2017.811.0026

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA RICARDO, FABIANA DOS SANTOS, Willian 

Ricardo dos Santos, JULIANA RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:17898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para manifestar o que 

entender de direito.

Após, VOLTEM-ME os autos, imediatamente, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41135 Nr: 1232-69.2012.811.0026

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGVTdS, CVdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRO TEIXEIRA DA SILVA, 

Filiação: de Maria Alice Teixeira da Silva e José Alves Pereira, 

brasileiro(a), casado(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimar a parte requerida, quanto ao inteiro teor da 

sentença prolatada nos autos..

Sentença: Vistos.1. Cuida-se de ação de alimentos proposta por WAGNER 

GUILHERME VERISSIMO TEIXEIRA DA SILVA, devidamente representada 

por sua genitora CLEIDEMAR VERISSIMO DA CRUZ em face de 

ALEXANDRO TEIXEIRA DA SILVA. Pugna o autor pela fixação de alimentos 

provisórios no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo e, 

ao final, requer a procedência da ação para a fixação de alimentos 

definitivos no equivalente a 01 (um) salário mínimo. Recebida a exordial, 

deferiu-se os alimentos provisórios, fixando-os no correspondente a 1/2 

do salário mínimo, a partir da citação (fl. 13).Devidamente citado (fl. 43), 

apresentou contestação por negativa geral às fls. 46/47.Às fls. 49/51 

pugnou o autor pela designação de audiência de instrução e julgamento 

enquanto que, instado a manifestar, requereu a defesa a produção das 

mesmas provas alinhada pelo requerente (fl. 53).Por fim, comparece o 

autor novamente requerendo a intimação pessoal do alimentando (fl. 

66/67).É o relato do essencial. Fundamento e decido2. De início, convém 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória:Art. 355. 

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando:I - não houver necessidade de produção de 

outras provas;II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Seção III Do 

Julgamento Antecipado Parcial do Mérito.Razão pela qual, não havendo 

preliminares, passa-se a análise do mérito.Pois bem. Inicialmente, cumpre 

mencionar que as normas legais atinentes ao direito recíproco de postular 

alimentos entre parentes e cônjuges, não estabelecem outras condições, 

afora o ônus de demonstrar a necessidade do alimentando e a 

possibilidade do alimentante de fornecer os recursos, sem prejuízo do seu 

próprio sustento.Quando do julgamento do pedido, deverá o juízo 

atentar-se para a observância do binômio necessidade/possibilidade, 

possibilitando sua fixação de forma equilibrada. Deste modo, na mesma 

oportunidade em que se busca responder às necessidades daquele que 

os reclama, deve-se atentar aos limites das possibilidades daquele que se 

encontra na condição de responsável pela prestação alimentícia. 

Compulsando os autos, verifica-se que a filiação biológica/paternidade é 

inconteste, conforme certidão de nascimento de fl. 11. A teor do art. 2 da 

Lei n. 5.478/68 (Lei dos Alimentos) é sabido que, se tratando de 

criança/adolescente basta que se prove a filiação de modo que, nestes 

casos, a necessidade será presumida pela própria condição de 

incapacidade do alimentando. Neste sentido:TJRS - Agravo de 

Instrumento: AI 70064597404 RSAGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

ALIMENTOS.  F ILHA MENOR DE IDADE.  B INÔMIO 

NECESSIDADE-POSSIBILIDADES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. As 

necessidades dos filhos menores de idade são presumidas, competindo 

aos genitores lhes prestar assistência na medida de suas possibilidades. 

Entretanto, a fixação dos alimentos exige o equilíbrio entre a necessidade 

e a possibilidade, razão pela qual é inviável deferir os alimentos no valor 

pugnado. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70064597404, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 25/06/2015). (grifo nosso)Ademais, há 

de se levar em consideração que os menores estão em fase de 

desenvolvimento, razão pela qual, necessita ainda mais da ajuda do 

genitor para que tenha suas necessidades básicas atendidas.Não há nos 

autos nenhuma prova ou indício de prova acerca do patrimônio do 

requerido de forma a influir no quantum que este poderá arcar a título de 

alimentos. Todavia, se o fato do alimentante encontrar-se desempregado é 

apto para eximir a prestação de alimentos, entendo que não é a falta de 

provas que impedirá a fixação destes. Nesse sentido, oportuno o julgado 

abaixo:Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJDF: 

20160810029072 - Segredo de Justiça 0002830-84.2016.8.07.0008CIVIL. 

ALIMENTOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE x 

POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALIMENTANTE 

DESEMPREGADO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O dever 

de alimentar é de ambos os genitores e deve ser feito de forma eqüitativa, 

para que cada um arque com parte das despesas dos filhos. 2. "O fato de 

o alimentante encontrar-se desempregado não o exime de prestar 

assistência material ao filho." (20130610098816APC) 3. Considerando a 

situação financeira do genitor e, em observância ao binômio necessidade 

x possibilidade, o valor da verba alimentar fixada na d. sentença deve ser 

confirmado. 4. Recurso desprovido. Unânime. (grifo nosso)Assim, 

considerando as circunstâncias do caso concreto, tenho por razoável a 

fixação dos alimentos a TÍTULO DEFINITIVO no montante de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo por mês, valor corresponde hoje à R$ 286,20 

(duzentos oitenta e seis reais e vinte centavos).De outro giro, em consulta 

ao Sistema Apolo, constata-se que a mesma parte/alimentando ingressou 

com nova ação de alimentos em face do requerido, que foi distribuída sob 

a numeração única 2053-34.2016.811.0026 – cód. 54150. Todavia, sendo 

inviável a litispendência eis que a nova ação inclui a criança VITÓRIA 

GABRIELI VERÍSSIMO, conste-se a presente sentença regulamenta, 

somente, os alimentos devidos ao adolescente WAGNER GUILHERME 

VERISSIMO TEIXEIRA DA SILVA.3. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial formulado por WAGNER GUILHERME 

VERISSIMO TEIXEIRA DA SILVA, representado por sua genitora 

CLEIDEMAR VERÍSSIMO DA CRUZ, CONDENANDO o requerido 

ALEXANDRO TEIXEIRA DA SILVA ao pagamento do valor correspondente 

a 30% (trinta por cento) do salário mínimo por mês, que atualmente 

equivale R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), até 

o dia 10 (dez) de cada mês.Conjuntamente dos alimentos, deverá o 

requerido arcar com o pagamento de 50% das despesas extraordinárias 

com o infante, consistente em medicamentos, vestuário e material 

escolar.SEM CUSTAS, eis que incabível na espécie, nos termos do 

disposto no art. 724 da CNGC/MT.DECLARO PUBLICADA a sentença com 

a entrega dos autos em Cartório. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE as partes. CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público e a Defensoria Pública Estadual. Translade-se cópia da 

presente para os autos de numeração 2053-34.2016.811.0026 – cód. 

54150.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kaike Breno Gonlçalves 

de Oliveira, digitei.

Arenápolis, 23 de janeiro de 2020

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41128 Nr: 1223-10.2012.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Di Domenico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Realce - 

OAB:65.628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA – SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EXTINÇÃO – DESISTÊNCIA 

– [10463]

Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

ajuizada por BV Financeira S/A em desfavor de LUIS FERNANDO DI 

DOMENICO.

O provimento liminar restou deferido [fl. 28].

Certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 31, atesta que deixou de proceder 

o cumprimento do mandado de busca e apreensão por ausência de 

pagamento das custas de diligência.

Petição do autor [fl. 40] informando a formalização de acordo extrajudicial 

com o requerido, pugnando, por consequência, pela extinção do feito, a 

teor do art. 267, VIII, do CPC.
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É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Porque inexistente citação, não resta alternativa senão homologar a 

postulação e extinguir o processo sem apreciação do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 158, parágrafo único, e 267, 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação 

e, como tal, extingo o processo, sem julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, o provimento liminar de fl. 28.

Custas e despesas processuais pelo requerente (CPC, art. 26, caput). 

Sem verba honorária, porque ausente citação.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Arenápolis, 2 de março de 2016.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51157 Nr: 261-45.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Newton Zacarias do Amaral Brandão, Espólio 

de Iolanda Fregadolli Brandão, Newton Zacarias do Amaral Peterman 

Fregadolli Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Pinheiro Martins, Juracy Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francismar Sanches Lopes - 

OAB:1708-B/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756, Sandra Eliane 

John - OAB:12756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte requerida, por 

meio de seu patrono constituído, via Dje, para que apresente alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80770 Nr: 2981-77.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Victor Alves de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Dias - OAB:22566

 Considerando o contido na certidão do senhor Oficial de Justiça (ref.: 18), 

na qual é informada a insuficiência financeira do réu para constituição de 

Advogado particular, impulsionam-se os presentes autos para intimar o 

Advogado Dativo, Dr. Luiz Carlos Dias, dando-lhe ciência de sua 

nomeação (ref.: 4), bem assim para que apresente Resposta à Acusação 

em favor do réu, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396, do 

CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82513 Nr: 3844-33.2019.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quirlene Raquel de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Calvo - OAB:12342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ ANILTON 

GONÇALVES, para devolução dos autos nº 3844-33.2019.811.0026, 

Protocolo 82513, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15933 Nr: 1026-31.2007.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Vioto Polizel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Eduardo Vieira de 

Oliveira - OAB:8438/MT

 Diante da habilitação dos herdeiros, tal como certificado pelo Cartório 

Distribuidor (ref.: 10), impulsionam-se os presentes autos para intimar a 

parte autora, por meio de seu Advogado constituído, via Dje, para que 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito e indicar a cota 

parte de cada herdeiro habilitado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51142 Nr: 254-53.2016.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francismar Sanches Lopes - 

OAB:1708-B/MT, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte requerida, por 

meio de seu patrono constituído, via Dje, para que apresente alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70336 Nr: 2696-21.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Gomes Milani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O, TAIRONE SELIN DE MORAES - OAB:25992/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para dizer e requerer o que entender de direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2351 Nr: 268-67.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arinato Miguel Biava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ ANILTON 

GONÇALVES, para devolução dos autos nº 268-67.1998.811.0026, 

Protocolo 2351, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22604 Nr: 1122-07.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anibal de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código 22604

Vistos, etc.

Compulsando os autos observo que o Polo ativo pediu diligências judiciais.

Pois bem, consonante entendimento deste magistrado, respeitando as 

divergências, tenho que não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de 
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violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo, 

diligenciar em favor das partes, salvo em casos extremos e excepcionais, 

o que não ocorre na hipótese em tela, razão pela qual, indefiro o pedido de 

fl. 67.

Outrossim, observo que esse feito executivo tramita há mais de 07 (sete) 

anos e o exequente não logrou êxito na satisfação do seu crédito, sendo 

assim, , DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução, pelo prazo de 

um ano, nos termos do art. 92, III, §1º, do CPC, devendo os autos 

permanecer no arquivo provisório, sem baixa na distribuição.

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 08 de abril de 2019.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-10.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ESSER LOURENCO (REQUERENTE)

LUIZ ALEXANDRE LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000182-10.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:LUIZ 

ALEXANDRE LOURENCO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROGERIO ANASTACIO CHAVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-43.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000680-43.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: RAFAEL DE ARAUJO SILVA Endereço: Rua 

Travessa João Paulo I, sn, casa, Jardim canãa, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): RAFAEL DE 

ARAUJO SILVA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 18/09/2019 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na 

extinção do feito. ARENÁPOLIS, 7 de agosto de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-43.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000680-43.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: RAFAEL DE ARAUJO SILVA Endereço: Rua 

Travessa João Paulo I, sn, casa, Jardim canãa, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a):TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 28 de janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-42.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

RENATA FERNANDES RUFINO OAB - MG178934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

GILBERTO SPEZIA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

GILBERTO SPEZIA (REQUERIDO)

GILBERTO SPEZIA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000456-42.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 28.000,00 

ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: APARECIDO 

LOPES PEREIRA Endereço: SITIO 03 PODERES, Telefone 65 9 9922-5874 e 

9924-2496, AREA RURAL, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Nome: 

LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME Endereço: MT 343, KM 

02, S/N, SETOR INDUSTRIAL, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

Senhor(a): LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME A presente 
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carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 28 de 

janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-42.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

RENATA FERNANDES RUFINO OAB - MG178934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

GILBERTO SPEZIA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

GILBERTO SPEZIA (REQUERIDO)

GILBERTO SPEZIA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000456-42.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 28.000,00 

ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: APARECIDO 

LOPES PEREIRA Endereço: SITIO 03 PODERES, Telefone 65 9 9922-5874 e 

9924-2496, AREA RURAL, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: GILBERTO SPEZIA Endereço: Avenida Principal, s/n, Loja 

Veterinária Agro Verde, Distrito de Capão Verde, ALTO PARAGUAI - MT - 

CEP: 78410-000 Senhor(a):GILBERTO SPEZIA A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 28 de janeiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-71.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GENALDO LEONE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 8010183-71.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 12.342,43 

ESPÉCIE: [Responsabilidade do Fornecedor, Indenização por Dano 

Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: SELMA MARIA DE SOUSA Endereço: Chácara SÃO 

FRANCISCO DE PAULA, 004, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, S/N, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 Senhor(a):SELMA MARIA DE SOUSA A presente carta 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 28 de 

janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-90.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA ASCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000360-90.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 19.960,00 

ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SABRINA ASCARI Endereço: RUA NORTE, S/N, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Av. Prefeito 

Caio, 529, Proximo ao antigo nucleo da Policia Militar, centro, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 Senhor(a): SABRINA ASCARI A presente carta tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 28 de janeiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-53.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

OTELINO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000356-53.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 19.960,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: OTELINO LOPES DA 

SILVA Endereço: rua Joel dos Santos, S/N, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Av. Prefeito Caio, 529, 

Proximo ao antigo nucleo da Policia Militar, centro, ARENÁPOLIS - MT - 
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CEP: 78420-000 Senhor(a): OTELINO LOPES DA SILVA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 10/07/2019 Hora: 12:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 3 de maio de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-53.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

OTELINO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000356-53.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 19.960,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: OTELINO LOPES DA SILVA 

Endereço: rua Joel dos Santos, S/N, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Av. Prefeito Caio, 529, 

Proximo ao antigo nucleo da Policia Militar, centro, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 Senhor(a): OTELINO LOPES DA SILVA A presente carta 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 28 de 

janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiç

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000549-05.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LEONE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRONE SELIN DE MORAES OAB - MT25992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000549-05.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 19.310,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: JORGE LEONE DE LIMA 

Endereço: ESTRADA SÃO MATHEUS , FAZENDA FLOR DA SERRA, ZONA 

RURAL, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): JORGE LEONE DE LIMA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 13/02/2019 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000549-05.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LEONE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRONE SELIN DE MORAES OAB - MT25992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000549-05.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 19.310,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: JORGE LEONE DE LIMA 

Endereço: ESTRADA SÃO MATHEUS , FAZENDA FLOR DA SERRA, ZONA 

RURAL, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a):JORGE LEONE DE LIMA A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 28 de janeiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-31.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDES CASEMIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000254-31.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 39.679,62 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: CLEIDES CASEMIRO RODRIGUES Endereço: Rua 

Getúlio Vargas, Bairro São Mateus I, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 
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JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, andar 10,11, 13 e 14, Bloco 01 e 02, VILA 

NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-000 Senhor(a): 

CLEIDES CASEMIRO RODRIGUES A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 19/06/2019 Hora: 12:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 16 de abril de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-31.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDES CASEMIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000254-31.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 39.679,62 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLEIDES CASEMIRO RODRIGUES Endereço: Rua Getúlio Vargas, 

Bairro São Mateus I, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK, 1830, andar 10,11, 13 e 14, Bloco 01 e 02, VILA NOVA 

CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-000 Senhor(a): CLEIDES 

CASEMIRO RODRIGUES A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos 

do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ARENÁPOLIS, 28 de janeiro de 2020. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-39.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA REGIANE MOTTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000635-39.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 8.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: PAMELA REGIANE MOTTA 

MARTINS Endereço: rua Aparicio Soares dos Santos, 730, casa, Bela 

Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT 

CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 

Senhor(a): PAMELA REGIANE MOTTA MARTINS A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: Sala 

de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 09/10/2019 Hora: 15:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 17 de julho de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-39.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA REGIANE MOTTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000635-39.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 8.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: PAMELA REGIANE MOTTA MARTINS Endereço: rua 

Aparicio Soares dos Santos, 730, casa, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Senhor(a): PAMELA REGIANE 

MOTTA MARTINS A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ARENÁPOLIS, 28 de janeiro de 2020. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-77.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000184-77.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:RODRIGO 

TOBIAS CHAVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

TOBIAS CHAVES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 11/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 
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78420-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010172-13.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MIGUEL PANSINE (EXEQUENTE)

ELIZETE SARDE PANSINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010172-13.2014.8.11.0026. EXEQUENTE: ELIZETE SARDE PANSINI, 

JOAQUIM MIGUEL PANSINE EXECUTADO: TRES COMERCIO DE 

PUBLICACOES LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, 

tendo como partes ELIZETE SARDE PANSINI e JOAQUIM MIGUEL PANSINE 

em desfavor de TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. É o 

necessário. Decido. Fora proferida sentença de mérito condenando o 

executado, a qual não fora cumprida. A parte autora foi intimada para 

manifestar requerendo o que entender de direito, contudo, deixou o prazo 

transcorrer in albis. Não logrando êxito em indicar bens passíveis de 

penhora, providência essencial ao regular andamento do feito, a extinção 

é medida que se impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, 

se aplica às execuções de título judicial e extrajudicial – Enunciado n. 75 

do FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Isso 

posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO e AUTORIZO a devolução dos documentos ao 

credor/exequente, caso algum original tenha sido apresentado/entregue 

na Secretaria do Juizado Especial quando do processamento. Esgotados 

os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, caso 

requerido expressamente pelo credor e assumindo o compromisso de 

informar o adimplemento/pagamento, EXPEÇA certidão de dívida para fins 

de inscr ição do devedor /executado no  cadas t ro  de 

inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, sob sua 

responsabilidade, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-36.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000189-36.2019.8.11.0026. REQUERENTE: ERIKA CONCEICAO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

tendo como partes ERIKA CONCEICAO DE SOUZA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. É o necessário. Decido. O fato de a parte 

executada ter cumprido a sentença, faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Expeça-se alvará na conta indicada. As intimações no Juizado Especial 

serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-37.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DOS SANTOS BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000424-37.2018.8.11.0026. REQUERENTE: ADEMILSON DOS SANTOS 

BRASIL REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, tendo como partes ADEMILSON DOS SANTOS BRASIL em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. É o necessário. Decido. O fato de 

a parte executada ter cumprido a sentença, faz com que o processo seja 

extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Expeça-se alvará na conta indicada. As intimações no Juizado Especial 

serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-25.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SOARES DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000914-25.2019.8.11.0026. INTERESSADO: CLAUDIO SOARES DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por CLAUDIO 

SOARES DE SOUZA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminares suscitada. Enfrento-as. No que 

diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o 

comprovante de endereço não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar de ausência de 

interesse, e impossibilidade de inversão do ônus da prova, uma vez que 

se confunde com o mérito e será analisado em momento oportuno. Passo 

a análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora confessa que contratou com a requerida, plano 

pós pago, mas que por não concordar com os valores que lhe foram 

cobrados, supostamente superiores ao ofertado, deixou de efetuar os 

pagamentos. Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas 

negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que 

não fez. Dispõe o artigo 374 do Código de Processo Civil que os fatos 

confessados e/ou incontroversos não dependem de prova: Art. 374. Não 

dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e 

confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como 

incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou 

de veracidade. Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos 

termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a 

improcedência da pretensão. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pelo Reclamado, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE 

TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS 

TELEFÔNICAS JUNTADAS. HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA 

REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. 

No presente caso, a empresa de telefonia comprovou a origem da 

obrigação, relativa à contratação da linha telefônica (65-9977-9481), 

conforme faturas telefônicas juntadas aos autos, nas quais constam o 

demonstrativo de ligações realizadas, sendo que tais documentos não 

foram impugnados especificamente pelo consumidor. 2. Se a empresa de 

telefonia comprova a origem da obrigação e o Reclamante não comprovou 

que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui 

exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de 

dano moral. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que 

somente a parte Autora recorreu pleiteando a majoração do quantum 

indenizatório, a sentença deve ser mantida. 3. A sentença que declarou a 

inexistência dos débitos questionados, nos valores de R$ 76,75 e R$ 

324,08, e condenou a Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00, a título 

de dano moral, face o principio do non reformatio in pejus, não merece 

reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 4. 

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. (TJMT - RI 1000260-72.2018.8.11.0026, Relator Valmir 

Alaércio dos Santos, julgamento 01 de março de 2019) Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, tendo a requerida anexado 

contrato assinado e cópia dos documentos pessoais do autor, não há nos 

autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do nome da 

Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular 

do seu direito, não havendo danos a serem indenizados. Embora a 

promovente alegue ferimento às normas do direito do consumidor, não há 

provas suficientes para a procedência da lide, portanto, a improcedência 

do pedido é medida que se impõe ao presente caso. Inocorrente, portanto, 

qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada 
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pela parte Ré, ante a efetiva comprovação da relação jurídica entre as 

partes. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já explicitado, 

de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. - JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé; Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-06.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000870-06.2019.8.11.0026. REQUERENTE: JOEL VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta por JOEL 

VIEIRA DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Sustenta a 

parte reclamada ilegitimidade passiva, alegando que as negativações 

discutidas foram realizadas pelo BANCO BRADESCO. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, verifico que a ação fora proposta 

de forma indevida em desfavor da ora requerida, sendo que a inscrição 

dos contratos discutidos 021998461000013CT / 021998461000013FI, no 

valor de R$ 3.563,42 (três mil, quinhentos e sessenta e três reais e 

quarenta e dois centavos), foram realizadas pelo BANCO BRADESCO. 

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da parte ré, e, com 

amparo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a presente reclamação. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-07.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISTONE ALVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000189-07.2017.8.11.0026. REQUERENTE: GLEISTONE ALVES LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, tendo 

como partes ERIKA CONCEICAO DE SOUZA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. É o necessário. Decido. O fato de a parte executada ter 

cumprido a sentença, faz com que o processo seja extinto com resolução 

do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso 

posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA 

por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei 

n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Expeça-se alvará na 

conta indicada. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000470-26.2018.8.11.0026. REQUERENTE: AGNALDO CARLOS 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/95, proposta por AGNALDO CARLOS FERREIRA DA SILVA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. É o necessário. Decido. O fato da 
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parte executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja 

extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Intime-se o autor para apresentar dados bancários para levantamento. 

Após, expeça-se alvará. As intimações no Juizado Especial serão feitas 

na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000276-26.2018.8.11.0026. REQUERENTE: BENEDITA VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por BENEDITA VIEIRA DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. É o necessário. Decido. O fato da parte executada ter quitado sua 

dívida faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois 

o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Expeça-se alvará. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-76.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROSA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000348-76.2019.8.11.0026. REQUERENTE: MARCOS ROSA VIANA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. É o necessário. Decido. O reclamante 

deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para 

o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até a abertura da 

solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – 

que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem 

justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte 

nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que no caso de 

apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do 

pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 

9.099/1995 preceitua que a extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do 

Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95 Desnecessária a intimação da parte reclamante, 

da sentença de extinção do feito sem a apreciação do mérito por sua 

ausência às audiências de conciliação e julgamento, correndo o prazo 

recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c 

Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado constituído - 

Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o trânsito em 

julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte sucumbente, 

intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na informação do 

valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na margem da 

distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de certidão, 

possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e parte 

final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 
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o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-88.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIKSON MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000106-88.2017.8.11.0026. REQUERENTE: DIKSON MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por DIKSON MARTINS DOS SANTOS em desfavor de BANCO 

BRADESCO. É o necessário. Decido. A executada quitou a dívida, o que 

faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim 

do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Expeça-se alvará. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000211-94.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISALDO FERREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000211-94.2019.8.11.0026. REQUERENTE: ELISALDO FERREIRA 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. É o 

necessário. Decido. Verifica-se que a parte autora anexou pedido de 

desistência A desistência do prosseguimento do processo, corolário do 

princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente 

possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante ACOLHO A 

DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, 

NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-63.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000086-63.2018.8.11.0026. REQUERENTE: JOSE ROBERTO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO 
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BRADESCO. É o necessário. Decido. A executada quitou a dívida, o que 

faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim 

do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Expeça-se alvará. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-20.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000063-20.2018.8.11.0026. REQUERENTE: LUCIANA GOMES DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por LUCIANA GOMES DE ARRUDA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. É o necessário. Decido. A executada quitou a dívida, o que 

faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim 

do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Expeça-se alvará. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-26.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ELIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010143-26.2015.8.11.0026. REQUERENTE: MARCIA ELIAS DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

MARCIA ELIAS DE LIMA em desfavor de VIVO S.A. É o necessário. 

Decido. A executada quitou a dívida, o que faz com que o processo seja 

extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Expeça-se alvará. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 
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digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-26.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PINHEIRO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000901-26.2019.8.11.0026. REQUERENTE: VALDECI PINHEIRO 

SOBRINHO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de INDENIZATÓRIA – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes 

VALDECI PINHEIRO SOBRINHO em desfavor de VIVO S.A., em que aquele 

deixou o prazo para se manifestar transcorrer in albis e abandonou o 

processo. Decido. A parte reclamante deixou de promover os atos que lhe 

competia, ocasionando o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dia, 

fato que impõe, inevitavelmente, a extinção, uma vez que o Poder 

Judiciário atual, especialmente a Justiça Estadual que tem ampla 

competência, não pode manter uma estrutura para tramitar processos que 

nem mesmo as partes fazem valer a importância da lide/interesse. O 

abandono processual é causa de extinção de processo – CPC, art. 267, 

III/NCPC, art. 485, III - e, por se tratar de processo sujeito ao disposto na 

Lei n. 9.099/1995, é inaplicável o art. 267, § 1º, do CPC/NCPC, 485, § 1º, 

em face do art. 51, § 1º, daquela lei especial que regula os juizados, 

conforme entendimento doutrinário (CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e 

pratica dos juizados especiais cíveis. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 

2003. p. 267; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, Fernando da 

Costa. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: comentários a Lei 

n. 9.099/1995. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007. p. 333). Nesses termos, igualmente precedente decisório, in verbis: 

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO 

AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI 

FEDERAL N.º 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do 

Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos 

extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não 

merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das 

partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o 

processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do 

advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º 

do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 

240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não 

havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e 

nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença 

recorrida. DISPOSITIVO O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido). Curitiba, 26 de junho de 2015. Fernando Swain Ganem, 

Juiz Relator Designado. O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 

- Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o 

Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)”. (TJ-PR - RI: 

000126368201281601820 PR 0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos 

do artigo 485, III c/c Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. P. I. 

Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 

da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Comarca de Aripuanã

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 01/2020-DF

LISTA DEFINITIVA DOS JURADOS PARA O ANO DE 2020

O Doutor Fábio Petengill, MM. Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do 

Júri da Comarca de Aripuanã - MT, na forma da lei etc.

FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que neste Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã - MT, 

foram alistados para compor o Corpo de Jurados para as Sessões de 

Julgamentos a do Tribunal do Júri, designadas para o ano de 2020, nos 

termos do artigo 439 do Código de Processo Penal, os cidadãos abaixo 

relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas das 

Sessões de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Jurados Titulares

1. Alexandro Rodrigues dos Santos

2. Naíra Rutzatz

3. Marcia Taitane Fischer

4. Carmem Regia Ribeiro de Oliveira

5. Márcio Rene Fernandes

6. Alextania Piran da Silva

7. Rosa Valmir Aleixo Pinto dos Santos

8. Silvia Esteves Grapiuna

9. Valdemir Cotrim de Oliveira

10. Aparecido Fausto

11. Dirce Coletti de Jesus

12. Ezequiel Leandro de Sousa

13. Alines Santos Silva

14. Marinelza Aparecida de Moraes

15. Sanderson Firmino dos Santos

16. Francisca Luiza da Silva Dutra

17. Lucio Denilson Siqueira de Amorim

18. Soner de Jesus Brandão

19. Regina Lucia Hubner

20. Angelica Tedesco Barbosa

21. Donizere Junkes de Souza

22. Mary Lucia de Oliveira

23. Érica Oliveira Menezes

24. Ana Luisa Galvan Anacleto

25. Karen Andressa dos Santos Caravante

Jurados Suplentes

1. Gevanyldo de Almeida

2. Aurilene Alves Moreira

3. Maria Feitosa Batista

4. Lindalva Cruz Cabral

5. Izaurinha Moreira de Azevedo

6. Adriano da Costa Silva

7. Sandreli Maria Mazurek

Todos brasileiros, maiores, capazes, residentes e domiciliados nesta 

cidade de Aripuanã/MT, sendo que em seguida foi determinado pela MM. 

Juiz a publicação do Edital em meios de comunicação local. Eu, Carlos 
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Alexandre Tiemann,_____________________ que o digitei e assino.

Aripuanã - MT, 28 de janeiro de 2020.

FÁBIO PETENGILL

Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 69731 Nr: 3818-14.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DIV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Considerando a Cota Ministerial de ref. 63, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 02 de março de 2020, às 

14h30min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Intimem-se as partes a fim de que compareçam na audiência designada, 

acompanhados de seus procuradores e de suas testemunhas, importando 

a ausência da parte requerida em confissão e revelia, e a da parte autora 

em arquivamento do pedido (Lei nº 5.478/68, art. 7º).

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58460 Nr: 1554-92.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA ALVES DOS SANTOS, ANTONIO SOARES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRODIZIO JUNIOR TEIXEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para que se 

manifeste acerca da juntada de ref.51 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59571 Nr: 346-39.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BERNARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 VISTOS.

Cuida-se de pedido dos advogados do Réu para redesignação da 

audiência de instrução designada para o dia 29.01.2020, às 10 horas.

Embora relevante a justificativa dos causídicos, a mim não parece que as 

razões apresentadas possam autorizar a redesignação do ato 

processual, a uma porque a audiência de instrução foi designada na data 

de 01.10.2019, e redesignada em 11.11.2019 para o dia 30.01.2020, ou 

seja, a mais de 2 meses já se acha agendado o ato processual, tempo 

mais que suficiente para que os causídicos tivessem se organizado 

quanto às suas atividades, inclusive do aludido curso em que se 

inscreveram, por exemplo, substabelecendo os poderes, programando-se 

de melhor forma para que ambos não estivessem ausentes no mesmo 

tempo, não sendo correto com a parte adversa, com as testemunhas 

intimadas e com o próprio juízo, que se adie o ato judicial por tal omissão 

dos advogados; e a duas porque todos os atos cartoriais estão 

devidamente cumpridos para a realização da solenidade, o que escancara 

o prejuízo decorrente do pedido de adiamento.

Além do mais, insta salientar que esse magistrado responde 

cumulativamente pela 1ª Vara Cível da Comarca de Juína e pela Vara 

Única de Aripuanã, estando a pauta de audiências extremamente lotada e 

sem horários para redesignações, exatamente porque não se quer 

provocar uma perda ainda maior à marcha processual já tão comprometida 

com a persistente ausência de magistrados na Comarca.

Desta feita, visando dar celeridade e efetividade aos atos processuais, 

primando pela ideia de que o princípio da cooperação esculpido no art. 6º 

do NCPC é um dever ético de todos os atores processuais, INDEFIRO o 

pedido de redesignação.

Intime-se os advogados peticionantes.

Após, conclusos para realização da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61141 Nr: 1184-79.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DALPIAZ, MARCELO DE SOUZA 

DELFINO COELHO, WALTER DE PAULO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, BRUNO HENRIQUE NAVARRO GUARIZA - 

OAB:68527, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 VISTOS.(...)

Além do mais, o princípio da cooperação que rege todo e qualquer 

processo não deve ser aplicado somente em relação ao Juízo, mas sim em 

face de todos os sujeitos processuais envolvidos.

 Salienta-se que esse magistrado responde cumulativamente pela 1ª Vara 

Cível da Comarca de Juína e pela Vara Única de Aripuanã, estando a 

pauta de audiências extremamente lotada e sem horários para 

redesignações, bem como que os atos processuais foram devidamente 

cumpridos pela Serventia e Oficiais de Justiça (aliás, por diversas vezes), 

não sendo justo e correto que os seus trabalhos sejam mais uma vez 

perecidos.

Desta feita, visando dar celeridade e efetividade aos atos processuais, 

INDEFIRO o pedido de redesignação.

Intime-se os advogados peticionantes.

Após, conclusos para realização da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61143 Nr: 1186-49.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE NAVARRO 

GUARIZA - OAB:68527

 VISTOS.

Cuida-se de pedido do advogado do Réu para redesignação da audiência 

de instrução designada para o dia 28.01.2020, às 08h30min.

Informa a Defesa que por entraves no deslocamento, perdeu o voo de São 

Paulo a Cuiabá, estando impossibilitado de comparecer na audiência.

Pois bem.

Embora relevante a justificativa do causídico, encontro-me impossibilitado 

de deferir o pleito.

Compulsando os autos, verifica-se que a audiência de instrução já fora 

redesignada por 02 vezes a pedido da parte, bem como que a última 

redesignação se deu na data de 05.11.2019, tempo suficiente para o 

nobre advogado se organizar na compra das passagens com a 

antecedência mínima.

Ora, é fato notório que estamos em uma Comarca de difícil acesso, sendo 

certo de que passagens compradas para o dia 27/01/2020, quando a 

audiência está designada para o dia 28.01.2020, com distância de mais de 

2.000km poderia ocorrer imprevisto, devendo o advogado ter se atentado 

para essa possibilidade com antecedência, já que como dito a audiência 

foi marcada há mais de 02 meses.

Além do mais, o princípio da cooperação que rege todo e qualquer 

processo não deve ser aplicado somente em relação ao Juízo, mas sim em 

face de todos os sujeitos envolvidos, visando que obtenhamos, em tempo 

razoável, decisão justa e efetiva.
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 Salienta-se que esse magistrado responde cumulativamente pela 1º Vara 

Cível da Comarca de Juína e pela Vara Única de Aripuanã, estando a 

pauta de audiências extremamente lotada e sem horários para 

redesignações, bem como que os atos processuais foram devidamente 

cumpridos pela Serventia e Oficiais de Justiça (aliás, por diversas vezes), 

não sendo justo e correto que os seus trabalhos sejam mais uma vez 

perecidos.

Desta feita, visando dar celeridade e efetividade aos atos processuais, 

INDEFIRO o pedido de redesignação.

Intime-se o advogado peticionante.

Após, conclusos para realização da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 84959 Nr: 2272-50.2019.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSE JULIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Tratando-se de feito concernente a réu preso, o qual possui urgência na 

tramitação, excepcionalmente, DESIGNO a data de 31.01.2020, às 

17h45min, para oitiva, tão somente, de Cleon Tadeu de 

Carvalho.Providencie à Secretaria o necessário para intimação da 

testemunha Cleon Tadeu de Carvalho, da Defesa constituída e do 

Ministério Público.Quanto a fixação de honorários ao advogado dativo, o 

qual realizou a defesa do réu até esse momento, consigno que serão 

fixados em sede de sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

a URGÊNCIA que o caso requer.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81268 Nr: 5535-27.2018.811.0088

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que a audiência de conciliação não se realizou por 

ausência de cumprimento da carta precatória expedida para citação e 

intimação da parte-requerida, REDESIGNA-SE o ato para o dia 24.03.2020, 

às 13h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecado, informando-lhe a nova data da audiência de 

conciliação, bem como requisitando informações sobre o cumprimento da 

missiva encaminhada.

Intime-se a parte autora e seu advogado para comparecimento na 

audiência designada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70483 Nr: 4411-43.2017.811.0088

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7.456B

 Intimação do advogado da parte autora para que informe o atual endereço 

das mesma, a fim de ser intimada da sentença homologatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80168 Nr: 4890-02.2018.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745, EDUARDO RODRIGO DA SILVA - OAB:25225/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Embora relevante a justificativa dos causídicos, a mim não parece que as 

razões apresentadas possam autorizar a redesignação do ato 

processual, a uma porque a audiência de instrução foi designada na data 

de 01.10.2019, e redesignada em 11.11.2019 para o dia 30.01.2020, ou 

seja, a mais de 2 meses já se acha agendado o ato processual, tempo 

mais que suficiente para que os causídicos tivessem se organizado 

quanto às suas atividades, inclusive do aludido curso em que se 

inscreveram, por exemplo, substabelecendo os poderes, programando-se 

de melhor forma para que ambos não estivessem ausentes no mesmo 

tempo, não sendo correto com a parte adversa, com as testemunhas 

intimadas e com o próprio juízo, que se adie o ato judicial por tal omissão 

dos advogados; e a duas porque todos os atos cartoriais estão 

devidamente cumpridos para a realização da solenidade, o que escancara 

o prejuízo decorrente do pedido de adiamento.

Além do mais, insta salientar que esse magistrado responde 

cumulativamente pela 1ª Vara Cível da Comarca de Juína e pela Vara 

Única de Aripuanã, estando a pauta de audiências extremamente lotada e 

sem horários para redesignações, exatamente porque não se quer 

provocar uma perda ainda maior à marcha processual já tão comprometida 

com a persistente ausência de magistrados na Comarca.

Desta feita, visando dar celeridade e efetividade aos atos processuais, 

primando pela ideia de que o princípio da cooperação esculpido no art. 6º 

do NCPC é um dever ético de todos os atores processuais, INDEFIRO o 

pedido de redesignação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 79518 Nr: 4461-35.2018.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA AVELINA TRIBURTINI DE LIRI, Nivaldo José 

Beninca, SOLANGE MANN CARRIEL, Vilson Roecker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR EMMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Embora a parte autora tenha pugnado pela redesignação de audiência, 

compulsando os autos verifico que não houve designação dessa até o 

presente momento.

Razão pela qual, INDEFIRO o pleito.

No mais, verificando que o requerido apresentou matérias preliminares em 

sua contestação (ref.51), intimem-se os autores, para querendo, 

impugná-la, no prazo de 15 dias.

Após, conclusos para saneamento.

Às providências.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59209 Nr: 275-98.2016.811.0100

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATISA MAIARA DE AZEVEDO 

- OAB:24.312/B

 Depois de considerados estes fatos e a prova produzida, JULGO 

PROCEDENTE o pedido apresentado na presente Ação de Guarda ajuizada 

em favor de ANA VITÓRIA DOS SANTOS, já qualificada, para conferir a 

MARIA DE LOURDES VILELA a guarda definitiva e exclusiva da menor, nos 

termos do art. 1584 do CC/02 e art. 33 da Lei n. 8069/90 (ECA). Lavre-se o 

termo de guarda.Sem custas, na forma da Lei, artigo141, §2º do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.Inexistindo defensoria pública nesta 

Comarca e considerando os termos do Ofício 008/2017/AV/DPG/DP-MT, 

bem como a condição financeira da requerida, este Juízo nomeou 

defensora dativa para patrocinar sua defesa.Embora tenha o advogado a 

obrigação de prestar assistência aos pobres, ônus que lhe é imposto 

pelas próprias normas éticas de seu Estatuto, não se pode negar que 

quando o profissional presta serviço como defensor dativo, por força de 

designação judicial, tem o direito a receber do Estado a justa remuneração 

pelo efetivo exercício do mister, não se podendo admitir o trabalho em 

favor do Estado, que por força de preceito constitucional, tem a obrigação 

precípua de prestar assistência judiciária aos necessitados.Assim sendo, 

arbitro os honorários à defensora dativa da requerida, Dra. Tatisa Maiara 

de Azevedo, em 04 (quatro) URH, a serem suportados pela Fazenda 

Pública Estadual, valor este que encontra consonância com a tabela de 

honorários da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, o que 

faço com base no artigo 1o da Lei nº 8.906/94, mesmo porque “o dever de 

assistência judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no artigo 

5o, LCXXIV, da Constituição” (RE – 22043//SP, Rel. Min. Moreira Alves, 

21/03/2000, 1a Turma).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público.Oportunamente, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80581 Nr: 152-61.2020.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA APARECIDA DA SILVA, ANA 

PAULA DE JESUS, WELISON RODRIGO DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos.

 Em consonância com o teor do artigo 310, caput, do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de custódia para a presente data (25/01/2020), 

às 16:45.

 Requisitem-se os presos.

 Intime-se o Ministério Público e o advogado. Caso não exista advogado 

constituído, o servidor plantonista deverá intimar advogado atuante nesta 

comarca para que compareça ao ato, a fim de ser nomeado como 

defensor dativo.

 Sirva-se a presente como mandado/ofício.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80581 Nr: 152-61.2020.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA APARECIDA DA SILVA, ANA 

PAULA DE JESUS, WELISON RODRIGO DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Diante do exposto, em razão da ausência de qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, e da consequente 

ilegalidade da segregação, deixo de homologar o auto de prisão em 

flagrante quanto a FERNANDA APARECIDA DA SILVA e ANA PAULA DE 

JESUS e, nos termos do artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal, 

RELAXO A PRISÃO de FERNANDA APARECIDA DA SILVA e ANA PAULA 

DE JESUS. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60523 Nr: 819-86.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora Jaqueline Paula de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA- CENTRAIS ELETRICAS 

MOTOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO 

- OAB:MT 11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80562 Nr: 139-62.2020.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JDC TERCEIRA VARA DE JUINA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN RAFAEL GUTERRES - 

OAB:OAB/MT 24448/O, ANDREIA OLIVEIRA LIMA - OAB:6283B, 

ANTONIO VALDENIR CALIARE - OAB:13443/O, ARAMADSON 

BARBOSA DA SILVA - OAB:5948, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:174974, CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - OAB:OAB/MT 

20272/O, ÉDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - OAB:19095/O, 

FERNANDA MAURA FIRMINO - OAB:OAB/MT 25.492-0, FLAVIO LEMOS 

GIL - OAB:14.933-B, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT 20.303/O, TEILON 

AUGUSTO DE JESUS - OAB:OAB/MT 23.691, TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812

 Intimação dos réus, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de instrução designada para o dia 24 de março 

de 2020, às 13h45min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52168 Nr: 597-26.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:MT 11.991

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo legal, 

apresente as contrarrazões do recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79309 Nr: 1942-17.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Paraíso do Tocantins -TO, 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ABREU SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilciane Alves Abreu Dias - 

OAB:OAB/TO 6365

 Intimação do réu, na pessoa de sua advogada, para comparecer à 

audiência de instrução designada para o dia 18 de março de 2020, às 

14:15 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80110 Nr: 2300-79.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE BERNADES, 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO DE SALES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Andre Jamarino - 

OAB:OAB/SP 255846, Luciana Ribeiro Galante Monteiro - 

OAB:OAB/SP 349495

 Intimação do réu, nas pessoas de seus advogados, para comparecer à 

audiência de instrução designada para o dia 18 de março de 2020, às 15 

horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80581 Nr: 152-61.2020.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA APARECIDA DA SILVA, ANA 

PAULA DE JESUS, WELISON RODRIGO DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão prolatada em plantão judiciário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67427 Nr: 2660-82.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. J. INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP, 

EUCLIDES JOÃO ENZWELLER, VILSON TARCISIO ENZWEILER, JONES 

ENZWEILER, ROSANE MARASCA ENZWEILER, LODECI AP. M. DE SOUZA 

ENZWEILER, VALESKA MOREIRA ENZWELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o integral cumprimento das determinações anteriores. Após, 

voltem conclusos para análise das petições retro, com eventual realização 

de pesquisa Bacenjud/Renajud.

Diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-71.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, da audiência de 

conciliação designada para o dia 28/02/2020, às 14h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-25.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO SERGIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010169-25.2017.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: EDIVALDO 

SERGIO DE OLIVEIRA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que em audiência de 

conciliação, as partes se compuseram para por fim ao litígio, HOMOLOGO 

o acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o faço COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação 

das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010446-75.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010446-75.2016.8.11.0100. EXEQUENTE: FBM COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: VALDIR GONCALVES 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante da notícia do pagamento do valor 

executado, DECLARO EXTINTA a presente ação executiva, com fulcro no 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em 

julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 12 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-79.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010146-79.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: JULIO RODRIGUES DE OLIVEIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Considerando que em audiência de conciliação, as partes se compuseram 

para por fim ao litígio, HOMOLOGO o acordo para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015. Sem custas, despesas 

processuais, ou honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Dispensada a intimação das partes, consoante Enunciado n. 12 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Submeto este projeto 

de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010039-35.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. R. (REQUERENTE)

ERICA HAIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010039-35.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MATHEUS DA SILVA 

ROSSONI, ERICA HAIANA DA SILVA REQUERIDO: FUNDACAO RADIO E 

TV EDUCATIVA DE JUINA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes se 

compuseram para por fim ao litígio, conforme petição conjunta retro, 

HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” 

do CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação 

das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-49.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSE FERNANDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010148-49.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: LARISSE FERNANDA DE OLIVEIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em 

análise dos autos, depreende-se que a parte promovente foi intimada em 

audiência a apresentar endereço atualizado da parte promovida, 

mantendo-se inerte, conforme certidão retro, não havendo qualquer 

manifestação nos autos. Diante do exposto, considerando que a parte 

interessada não promoveu ato que lhe competia, em face da sua inércia, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-47.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO TESSARO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010174-47.2017.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: AMARILDO 

TESSARO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Recebo o teor da manifestação da 

parte promovente em audiência, como pedido de desistência da ação, pelo 

que a HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-54.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GREZIELE BARRANCO PASSAMANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA ROSA DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010180-54.2017.8.11.0100. REQUERENTE: GREZIELE BARRANCO 

PASSAMANI REQUERIDO: NILVA ROSA DE JESUS PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em 

análise dos autos, depreende-se que a parte promovente foi intimada em 

audiência a apresentar endereço atualizado da parte promovida, 

mantendo-se inerte, conforme certidão retro, não havendo qualquer 

manifestação nos autos. Diante do exposto, considerando que a parte 

interessada não promoveu ato que lhe competia, em face da sua inércia, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-58.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERNANDA DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUZA RAVADELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010182-58.2016.8.11.0100. REQUERENTE: CLAUDIA FERNANDA DE 

CAMPOS & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: JULIANA DE SOUZA RAVADELLI 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram para por fim ao 

litígio, conforme termo retro, HOMOLOGO o acordo para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015. Sem custas, despesas 

processuais, ou honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Dispensada a intimação das partes, consoante Enunciado n. 12 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Remeta-se ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto este projeto de sentença à apreciação 

do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e 
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posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-44.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANIR CERMANO NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010116-44.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: GILVANIR CERMANO NETO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Recebo o teor da petição retro como pedido de desistência da ação, pelo 

que a HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-33.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SANTANA GOMES VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000069-33.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: CLAUDIA SANTANA GOMES VIEIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em 

análise dos autos, depreende-se que a parte promovente foi intimada em 

audiência a apresentar endereço atualizado da parte promovida, 

mantendo-se inerte, conforme certidão retro, não havendo qualquer 

manifestação do mesmo nos autos. Diante do exposto, considerando que 

a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, em face da sua 

inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-10.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE NERIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000077-10.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: JOSIANE NERIS PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, 

depreende-se que a parte promovente foi intimada em audiência a 

apresentar endereço atualizado da parte promovida, mantendo-se inerte, 

conforme certidão retro, não havendo qualquer manifestação do mesmo 

nos autos. Diante do exposto, considerando que a parte interessada não 

promoveu ato que lhe competia, em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-95.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010380-95.2016.8.11.0100. REQUERENTE: FBM COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: ANGELA MEIRA 

DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição retro, 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-43.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010129-43.2017.8.11.0100. REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME 

REQUERIDO: MARCOS RIBEIRO DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos 

autos, depreende-se que a parte promovente foi intimada em audiência a 

apresentar endereço atualizado da parte promovida, mantendo-se inerte, 

conforme certidão retro, não havendo qualquer manifestação do mesmo 

nos autos. Diante do exposto, considerando que a parte interessada não 

promoveu ato que lhe competia, em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o 
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processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-02.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA BRASNORTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010328-02.2016.8.11.0100. REQUERENTE: MECANICA BRASNORTE 

LTDA - ME REQUERIDO: ALCIDES DE OLIVEIRA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-36.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010123-36.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: LUAN DE ALMEIDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Recebo o teor 

da petição retro como pedido de desistência da ação, pelo que a 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e o faço 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-97.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE TREVISAN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA PORTO DA CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010203-97.2017.8.11.0100. REQUERENTE: CLAUDETE TREVISAN - ME 

REQUERIDO: ROBERTA PORTO DA CUNHA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Recebo o teor da petição retro como pedido de desistência da ação, pelo 

que a HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-57.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR TAVARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010044-57.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: CLAUDIR TAVARES PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte reclamada no valor 

de R$ 819,04, referentes a compra de mercadorias não pagas, acrescido 

de encargos e honorários. Nota-se que a parte promovida foi regularmente 

citada; todavia não compareceu à sessão de conciliação, nem apresentou 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que 

a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte deixe de contestar os fatos 

articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de veracidade dos 

mesmos, posto que devidamente amparada documentalmente, além de não 

existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito pleiteado pela parte 

autora. Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o 

exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO procedentes os 

pedidos contidos na inicial, para o fim de CONDENAR a parte promovida 

em pagar à parte autora a importância de R$ 819,04 (oitocentos e 

dezenove reais e quatro centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 

161, § 1º, CTN), a contar da citação. E assim o faço, com resolução de 

mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 
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9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-72.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010043-72.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: ANGELITA APARECIDA DA SILVA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação de cobrança, em que a parte autora sustenta que é credora da 

parte promovida no valor total de R$ 430,00, em relação a notas de 

compras de mercadorias não pagas, acrescido de encargos e honorários. 

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, mas deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer 

às audiências, além de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque 

em dúvida o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a 

revelia da parte promovida, e JULGO procedente o pedido contido na 

inicial, com o fim de CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte 

autora a importância de 430,00 (quatrocentos e trinta reais), acrescidos 

de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação. E assim o faço, 

com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 

31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 15 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-79.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GICELIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010049-79.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: GICELIA DOS SANTOS PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos 

autos, depreende-se que a parte promovente foi intimada em audiência a 

apresentar endereço atualizado da parte promovida, mantendo-se inerte, 

conforme certidão retro, não havendo qualquer manifestação nos autos. 

Diante do exposto, considerando que a parte interessada não promoveu 

ato que lhe competia, em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-59.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR DEMOLINER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010137-59.2013.8.11.0100. REQUERENTE: SUPERMERCADO F & F LTDA 

- EPP REQUERIDO: HEITOR DEMOLINER PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte promovida no valor 

total de R$ 2.725,25, em relação a uma nota de compras de mercadorias 

não paga, acrescido de encargos. Nota-se que a parte promovida foi 

regularmente citada, mas deixou de comparecer à sessão de conciliação e 

de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais 

razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É 

cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, além de 

contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual 

civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 
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reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, com o fim de 

CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a importância de 

2.725,25 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da 

citação. E assim o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-64.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KETELEM MAIARA REIS RAIMUNDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010147-64.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: KETELEM MAIARA REIS RAIMUNDO PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

cobrança, em que a parte autora sustenta que é credora da parte 

reclamada no valor total atualizado de R$ 1.895,00, referente a diversas 

mercadorias adquiridas de forma condicional, mas que não foram pagas, 

acrescido de honorários de cobrança. Nota-se que a parte promovida foi 

regularmente citada; todavia não compareceu à sessão de conciliação, 

nem apresentou contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais 

razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É 

cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte deixe de 

contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual 

civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz; o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de veracidade dos 

mesmos posto que devidamente amparada documentalmente, além de não 

existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito pleiteado pela parte 

autora, Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o 

exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO procedente o 

pedido contido na inicial, para o fim de CONDENAR a parte promovida em 

pagar à parte autora a importância de R$ 1.895,00 (mil oitocentos e 

noventa e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC 

e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a 

contar da citação; e o faço, com resolução de mérito, conforme artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-86.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO COLTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010152-86.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: RENATO COLTRO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte promovida no valor 

total original de R$ 7.093,63, em relação a três cheques emitidos por este, 

nos valores de R$ 2.697,87, R$ 2.024,25 e R$ 2.371,51, mas não 

descontados por insuficiência de fundos. Pleiteia também a cobrança de 

danos emergentes (honorários advocatícios contratuais). Nota-se que a 

parte promovida foi regularmente citada, por meio de aplicativo de 

mensagens “Whatsapp”, mas deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, 

revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, além 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 
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deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedentes os pedidos contidos na inicial, com o fim 

de CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a importância 

de 7.093,63 (sete mil e noventa e três reais e sessenta e três centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 

1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data do 

vencimento de cada cártula, bem como em pagar a importância de R$ 

1.701,99 a título de danos emergentes. E assim o faço, com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-04.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON BARAGAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010151-04.2017.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: ELSON BARAGAO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, em que a parte autora 

sustenta que é credora da parte promovida no valor total atualizado de R$ 

1.938,39, sendo R$ 1.615,33 referente a duplicatas vencidas, não pagas, 

e protestadas; e R$ 323,06 de danos emergentes (honorários 

advocatícios contratuais). Nota-se que a parte promovida foi regularmente 

citada, mas deixou de comparecer à sessão de conciliação e de 

apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que 

a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, 

deixe de comparecer às audiências, além de contestar os fatos 

articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da parte 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, com o fim de 

CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a importância de 

1.938,39 (mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 

1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação. E 

assim o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-56.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMAR NORBERTO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010154-56.2017.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: ZILMAR 

NORBERTO DE SOUZA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de ação de cobrança, em que a parte autora sustenta 

que é credora da parte reclamada no valor total de R$ 319,96, referente a 

uma duplicata vencida, não paga e protestada, sendo R$ 266,64 de 

principal atualizado com encargos e custas do protesto, e R$ 53,32 de 

danos emergentes, referente a honorários advocatícios de cobrança. 

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada; todavia não 

compareceu à sessão de conciliação, nem apresentou contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte deixe de comparecer à audiência de conciliação, 

bem como de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 
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reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de veracidade dos 

mesmos, posto que devidamente amparada documentalmente, além de não 

existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito pleiteado pela parte 

autora. Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o 

exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO procedentes os 

pedidos contidos na inicial, para o fim de CONDENAR a parte promovida 

em pagar à parte autora a importância de R$ 319,96 (trezentos e 

dezenove reais e noventa e seis centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação. E assim o faço, com 

resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000311-88.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

C A M P I N Á P O L I S  A T O  O R D I N A T Ó R I O  P r o c e s s o : 

1000311-88.2019.8.11.0110; Valor causa: R$ 203.485,91; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[Adimplemento e 

Extinção]; Certifico que aportou nesta escrivania o comprovante de 

correspondência com AR NEGATIVO, conforme anexo. Destarte, nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento. CAMPINÁPOLIS, 28 de janeiro de 2020 

PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, 

s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 TELEFONE: (66) 

34371729

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000081-46.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR MARTINS ROCHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS Certidão Processo: 1000081-46.2019.8.11.0110; Valor 

causa: R$ 24.507,44; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[Cédula de Crédito Bancário]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que aportou nesta escrivania o comprovante de correspondência 

com AR NEGATIVO, conforme anexo. Destarte, nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. CAMPINÁPOLIS, 28 de janeiro de 2020 PRISCYLLA MURZIN 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor 

União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000074-25.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SARA RIBEIRO DOS SANTOS (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o Art. 203, §4º do NCPC, 

tendo em vista a certidão retro expedida e documentos anexados (ID's 

28510971 e 28510976), impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR as partes para manifestarem nos autos o que entenderem de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO, conforme determinado na r. Sentença de ID 22162223. , 28 de 

janeiro de 2020. ANA CAROLINA TOZO DA COSTA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 14722 Nr: 725-60.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR RODRIGUES BARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, KENIA 

CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando os documentos juntados às fls. 164/167, expeça-se alvará 

de levantamento dos valores em favor da parte autora e seu causídico, 

conforme petição de fls. 171/173.

Intime-se a parte autora pessoalmente dessa decisão.

Certificado o levantamento do alvará, volvam os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 21 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 27232 Nr: 956-14.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANEZIA LUCIA LAGARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENA CAMERINO DE 

AZEVEDO - OAB:13314-B, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, MARCELO BATISTA DE FARIA - OAB:/MT 26.869, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de benefício previdenciário, proposta por VANEZIA 

LUCIA LAGARES, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O INSS devidamente intimado, à fl.133-v informa concordar com os 

cálculos apresentados às fls. 131/132.

Assim, a vista da legislação pertinente, HOMOLOGO O CÁLCULO, 

discriminado às fls. 131/132, no valor de R$ 79.873,41 (setenta e nove mil 

oitocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos) já incluindo 

honorários advocatícios.

Determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Ofício 

Requisitório, conforme o caso, em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 535, bem como na Constituição 

Federal (art. 100), conforme valor apresentado às fls. 131/132.

 Decorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento do precatório.

Logo após, volvam os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 21 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40744 Nr: 1832-56.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE LIMA LOPES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de benefício previdenciário, proposta por CLEIDE LIMA 

LOPES BARROS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O INSS devidamente intimado, à fl.70-v informa concordar com os cálculos 

apresentados à fl. 68.

Assim, a vista da legislação pertinente, HOMOLOGO O CÁLCULO, 

discriminado à fl. 68, no valor de R$ 21.391,88 (vinte e um mil trezentos e 

noventa e um reais e oitenta e oito centavos) já incluindo honorários 

advocatícios.

Determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Ofício 

Requisitório, conforme o caso, em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 535, bem como na Constituição 

Federal (art. 100), conforme valor apresentado à fls. 68.

 Decorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento do precatório.

Logo após, volvam os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 21 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40839 Nr: 1850-77.2017.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de benefício previdenciário, proposta por MARIA 

DONIZETE DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O INSS devidamente intimado à fl.64-v informa concordar com os cálculos 

apresentados à fl. 62.

Assim, a vista da legislação pertinente, HOMOLOGO O CÁLCULO, 

discriminado à fl. 62, no valor de R$ 14.598,07 (quatorze mil quinhentos e 

noventa e oito reais e sete centavos) já incluindo honorários advocatícios.

Determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Ofício 

Requisitório, conforme o caso, em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 535, bem como na Constituição 

Federal (art. 100), conforme valor apresentado à fls. 62.

 Decorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento do precatório.

Logo após, volvam os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 21 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18823 Nr: 400-85.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o documento juntado à fl. 246, expeça-se alvará de 

levantamento dos valores em favor do causídico, conforme petição de fl. 

243.

Certifique a secretaria do juízo acerca dos valores referente ao Precatório 

de fl.242.

Após, volvam os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 21 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 36728 Nr: 2512-15.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FELIPE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de benefício previdenciário, proposta por SEBASTIÃO 

FELIPE DE OLIVEIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O INSS devidamente intimado, à fl.84-v informa concordar com os cálculos 

apresentados às fls. 79/80.

Assim, a vista da legislação pertinente, HOMOLOGO O CÁLCULO, 

discriminado às fls. 79/80, no valor de R$ 36.967,15 (trinta e seis mil 

novecentos e sessenta e sete reais e quinze centavos) já incluindo 

honorários advocatícios.

Determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Ofício 

Requisitório, conforme o caso, em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 535, bem como na Constituição 

Federal (art. 100), conforme valor apresentado às fls. 79/80.

 Decorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento do precatório.

Logo após, volvam os autos conclusos para deliberação.
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Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 21 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 35608 Nr: 905-61.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANCELMO LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de benefício previdenciário, proposta por ANCELMO 

LOURENÇO DE SOUZA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O INSS devidamente intimado, à fl.141-v informa concordar com os 

cálculos apresentados às fls. 136/137.

Assim, a vista da legislação pertinente, HOMOLOGO O CÁLCULO, 

discriminado às fls. 136/137, no valor de R$ 51.956,97 (cinquenta e um mil 

novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos) já 

incluindo honorários advocatícios.

Determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Ofício 

Requisitório, conforme o caso, em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 535, bem como na Constituição 

Federal (art. 100), conforme valor apresentado às fls. 136/137.

 Decorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento do precatório.

Logo após, volvam os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 21 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27958 Nr: 564-40.2012.811.0110

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA GRACIANO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a devolutiva de AR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26832 Nr: 556-97.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIRENE MORAIS PEDROSA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que ao tentar expedir o RPV do honorários 

sucumbenciais em favor do Escritório de Advocacia Medeiros e Pazeto 

Advogados Associados o sistema do TRF – E-Precweb 2.0 retornou com 

a informação de que o CNPJ informado não é valido (anexo).

Assim, impulsiono o feito intimando a parte autora para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste sobre o referido erro, informando o CPF/CNPJ 

correto para a expedição o Oficio Requisitório.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32236 Nr: 1977-54.2013.811.0110

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS-COOPERFORTE.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO QUEIROZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNIS MACHADO DA SILVEIRA 

- OAB:5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO GOULART 

JUNIOR - OAB:24383

 Intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a devolutiva de AR.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31937 Nr: 1698-68.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:/MT 13.431

 A T O O R D I N A T Ó R I O. Nos termos do Capítulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC e considerando o lapso temporal entre a presente 

data e a data da retirada dos autos da Secretaria (04/06/2019), intimo o Dr. 

Rafael Pereira Lopes, para entregar o presente feito no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, nesta Secretaria, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000361-44.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR OAB - MT0013735A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação dos advogados das partes acerca da designação da 

Audiência de Conciliação para o dia Tipo: Conciliação Sala: Cláudia V. 

Única - Conciliação Data: 03/03/2020 Hora: 14:00, na sede do Juízo da 

Comarca de Cláudia/MT.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 109105 Nr: 614-49.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSDS, RAB, BGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, ELTON DIOGO VIECELLI - OAB:22370/O, 

ROBERTO MACHADO - OAB:11701/MT

 III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal para o efeito de: a) ABSOLVER os denunciados MYKE DOUGLAS 

SANSIGOLO DA SILVA, RICARDO ADENOR BURILLE e BRUNO 

GOÇALVES CALIXTO do delito previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, 

nos termos do art. 386, inciso II e VII, do CPP; b) ABSOLVER o denunciado 

BRUNO GOÇALVES CALIXTO do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 

11.343/06, nos termos do art. 386, inciso II e VII, do CPP; c) CONDENAR os 

denunciados MYKE DOUGLAS SANSIGOLO DA SILVA e RICARDO 

ADENOR BURILLE como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006, razão pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do 

artigo 68, caput, do Código Penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de BRUNO GONÇALVES 

CALIXTO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

Comarca de Colniza

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000017-17.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. N. (EXEQUENTE)

S. G. B. (EXEQUENTE)

S. N. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | 

COLNIZA/MT PROCESSO Nº: 1000017-17.2020.8.11.0105 EXEQUENTE: S. 

N. B., RAQUEL GOMES NUNES, S. G. B. EXECUTADO: ALEXANDRE DE 

SOUZA BARROS Vistos, Segundo o art. 524, caput, do Código de 

Processo Civil, o pedido de cumprimento definitivo de sentença, seja ele 

provisório ou definitivo, será instruído com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, devendo a parte observar os incisos do referido 

dispositivo legal na elaboração da petição inicial. Dessa forma, INTIME-SE a 

parte exequente para apresentar demonstrativo de cálculo atualizado do 

crédito, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Às providências. De Juína para 

C o l n i z a - M T .  V a g n e r  D u p i m  D i a s  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Amapola, S/Nº, Centro, 

Colniza-MT - Cep:78335-000, Fone: (66) 3571-1890.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000021-54.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. B. (EXEQUENTE)

R. G. N. (EXEQUENTE)

S. N. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. B. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. C. E. C. (RECONVINDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

informe os dados da conta bancária, para onde serão realizados os 

depósitos, transferências, conforme estipulado no acordo estipulado entre 

as partes, conforme despacho de id: 28247076.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71801 Nr: 669-90.2016.811.0105

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE FLORENTINO DA SILVA, JORGE 

FLORENTINO DA SILVA, VALDILEIS FLORENTINO DA SILVA, VALDECIR 

FLORENTINO DA SILVA, NEIDE APARECIDA DA SILVA, ROSINEIDE 

FLORENTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Ante a informação de Ref. 107, OFICIE-SE como requerido, devendo os 

valores serem depositados junto à conta única, permanecendo atrelados a 

este processo.

Após a vinda das novas informações aos autos, INTIMEM-SE as Fazendas 

Públicas e o Ministério Público para informar se possuem algum interesse 

no feito.

INTIME-SE a parte requerente, via DJE, do teor desta decisão, na pessoa 

de seu advogado.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-89.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIBEIRO NOVAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000051-89.2020.8.11.0105 POLO ATIVO:RENATO RIBEIRO 

NOVAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Colniza - Sala de Conciliação Data: 

11/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DOS CAJUEIROS, S/N, 

CENTRO, SETOR RESIDENCIAL C, COLNIZA - MT - CEP: 78335-000 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000207-32.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para os fins e nos 

termos do art. 465, § 1º, do CPC, bem como para que compareça na 

perícia designada a ser realizada no dia 04/04/2020, às 09h00min, no 

Hospital Municipal de Cotriguaçu/MT, bem como para querendo, juntar 

quesitos, ficando ainda ciente de que a requerida já juntou quesitos na 
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petição ID 21156353. COTRIGUAÇU, 28 de janeiro de 2020. CARLOS 

ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000717-45.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GERUSA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO RAMOS DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constataram-se irregularidades que devem ser sanadas. Em primeiro 

lugar, verifica-se que a Inicial vem intitulada como “Ação de divórcio 

consensual com menores”, contudo, na narrativa é falado em “união 

estável” e não casamento. Ressalta-se que não há documento juntado 

quanto a isso, seja uma certidão de casamento ou documento veiculando 

união estável. Por isso, não ficou claro o que se pretende, se é a 

decretação de um divórcio ou o reconhecimento e dissolução de uma 

união estável, o que deve ser explicado pela parte-autora. Vale frisar que 

se a demanda versar sobre um divórcio, deve ser juntada a cópia da 

certidão de casamento e, caso verse sobre união estável, deve ser 

juntado contrato de união estável ou, ao menos, indicadas as datas de 

início e fim da relação. Em segundo lugar, o endereço da parte-requerida 

não ficou cristalino, isto porque não se sabe se a residência dela é em 

Juruena ou Juara, devendo ser melhor especificado, a fim de possibilitar a 

angularização processual. Ressalta-se que o domicílio e a residência da 

parte-requerida é requisito da Petição Inicial, previsto no inciso II do artigo 

319 do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE 

a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. ESPECIFICAR se o processo 

se trata de um divórcio ou um reconhecimento e dissolução de uma união 

estável; a. Independente de qual modalidade for, devem ser juntados os 

documentos indicados e/ou as informações solicitadas (datas de início e 

fim da união estável), fazendo o aditamento da Inicial e especificando os 

pedidos. 2. ESPECIFIVAR o endereço da parte-requerida JULIANO RAMOS 

DE SOUZA, conforme explicado acima, isto para possibilitar a citação da 

requerida. Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, 

do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000635-14.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI CARO LOPES (REQUERIDO)

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição intitulada 

“Busca e apreensão” ajuizada pelo Banco BRADESCO Financiamentos 

S.A. contra Sidnei Caro Lopes. Durante o trâmite processual, a 

parte-autora peticionou informando o desinteresse no prosseguimento da 

demanda, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Estas eram as informações 

existentes, estando o processo concluso. II FUNDAMENTAÇÃO Diante do 

requerimento formulado, a extinção do processo é medida que se impõe. 

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando o Magistrado homologar a desistência da ação, hipótese 

que se coaduna ao caso em tela. III DISPOSITIVO Ante o exposto, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que 

produza seus regulares e jurídicos efeitos. CONDENA-SE a parte-autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, remanescentes, se 

houver, consoante disposição do artigo 90 do Código de Processo Civil. 

INEXISTINDO CITAÇÃO, não há falar em condenação ao pagamento dos 

honorários advocatícios. IV DISPOSIÇÕES FINAIS Publicar. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000652-50.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F V TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que recolha o valor 

referente a diligência de Oficial de Justiça, utilizando no zoneamento o 

endereço município de Cotriguaçu e o bairro como Juruena, de acordo com 

o apontado na inicial, comprovando nos autos. COTRIGUAÇU, 28 de 

janeiro de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida 

Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000734-81.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA MARIA RAMOS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LEMOS OAB - SP95401 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR o Advogado da parte autora para que 

junte ao processo cópia da inicial para a citação, uma vez que não é 

possível acessar o processo na origem e não foi disponibilizado senha 

para acesso, no prazo de 15 dias. COTRIGUAÇU, 28 de janeiro de 2020. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: 

(66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000544-21.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que recolha o valor 

referente a diligência de Oficial de Justiça, juntando aos autos a guia e o 

comprovante de depósito, no prazo legal. COTRIGUAÇU, 28 de janeiro de 

2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 

59, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: 

(66) 35551586

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000732-14.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000732-14.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: ELIETE OLIVEIRA PEREIRA Vistos... Analisando a Inicial 

e os documentos que a acompanham, constatou-se irregularidade que 

deve ser sanada. É que a Petição Inicial não atendeu ao disposto no artigo 

2º, do Decreto-Lei 911/69, isso porque o mencionado artigo, com as 

alterações trazidas pela Lei 13.043/2014, determina que, para a busca e 

apreensão do veículo, o devedor deverá ser constituído em mora por meio 

de carta registrada com aviso de recebimento, em consonância, inclusive, 

com o Enunciado 72 da Súmula do STJ. É que a notificação expedida 

naqueles moldes – por carta com aviso de recebimento – não foi entregue 

à parte-requerida, conforme pode ser visto nos autos. Portanto, 

verifica-se que não ficou devidamente comprovada a constituição em 

mora da parte-requerida. Neste sentido, do STJ e do e. TJMT: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA 

UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. 

NECESSIDADE. 1. Não se conhece de agravo regimental interposto em 

duplicidade em razão do princípio da unirrecorribilidade das decisões e da 

preclusão consumativa. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido 

de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e 

apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo 

protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, 

nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado 

pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 

564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO 

DIVERSO DO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A 

notificação entregue em local diverso do endereço contratual do devedor 

não é hábil para comprovar sua constituição em mora” (STJ – 3ª Turma – 

AgRg no Ag 1323805/MG – Rel. Des. VASCODELLA GIUSTINA – j. 

17/02/2011 - DJe 23/02/2011). É firme a jurisprudência do STJ no sentido 

de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e 

apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo 

protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, 

nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado 

pelo devedor. (Ap 41680/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017). Ademais, é admitido que a comprovação da mora seja 

efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, evidentemente, 

sejam esgotados todos os meios de localização do devedor, o que não 

ocorreu. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO POR EDITAL. 1.- De 

acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora constitui-se ex 

re nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ou seja, uma 

vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do 

devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por 

intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a 

critério do credor. 2.- A jurisprudência desta Corte considera válido, para 

esse efeito, o protesto do título efetivado por edital, desde que 

comprovado nos autos que foram esgotadas todas as tentativas para a 

localização do devedor, o que não ocorreu, conforme consta do Acórdão 

recorrido. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 

368.734/SC, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe 10/10/2013). Desta 

forma, a petição inicial merece emenda. Assim, nos termos do artigo 321 

do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. JUNTAR aos 

autos a interpelação válida da parte-requerida. Frisa-se a necessidade de 

atentar-se ao disposto no artigo 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certificar e conclusos. Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000729-59.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA MENDONCA (EXECUTADO)

ELIAS SALVINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para complemente o 

valor referente a diligência de Oficial, uma vez que a inicial aponta dois 

endereços distintos no município de Juruena e o sistema PJE distribui em 

mandados separados, comprovando nos autos. COTRIGUAÇU, 28 de 

janeiro de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida 

Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-44.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEROCI MATTOS 06343306919 (EXECUTADO)

ANTONIO JOSE COGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para complemente o 

valor referente a diligência de Oficial, uma vez que a inicial aponta dois 

endereços distintos no município de Juruena e o sistema PJE distribui em 

mandados separados, comprovando nos autos. COTRIGUAÇU, 28 de 

janeiro de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida 

Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63240 Nr: 147-52.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA, CÂMARA MUNICIPAL 

DE JURUENA, ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & 

INFORMÁTICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGA-SE TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na Inicial, EXTINGUINDO-SE O PROCEDDO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.DEIXA-SE de 

condenar os requeridos Município de Juruena e Câmara Municipal de 

Juruena ao pagamento das custas e despesas processuais, ante a 

isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.CONDENA-SE a 
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requerida ACPI Assessoria, Consultoria, Planejamento & Informática LTDA 

ao pagamento de 1/3 das custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 90 do CPC.DEIXA-SE de condenar os requeridos ao pagamento dos 

honorários advocatícios, considerando a postulação ministerial, e as 

disposições do art. 44, I, da Lei 8.625/93 e art. 73, I, da Lei Complementar 

27/93.IV DELIBERAÇÕES FINAIS – À SECRETARIAPublicar. Intimar. 

Cumprir. Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os 

autos.Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 14 de 

dezembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60876 Nr: 609-77.2012.811.0099

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ LIONÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:00

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CURTI PERENHA - 

OAB:OAB/MT 6951

 Inicialmente, devem ser desentranhadas as fls. 50/51, pois não se 

vinculam à presente Precatória, devendo ser juntadas no processo 

correto.

 Nota-se que foi juntado documento oriundo da PGE requerendo a extinção 

do feito e a liberação de penhoras realizadas (fl. 47). Entretanto, nota-se 

que a juntada se deu no mesmo dia do leilão, razão pela qual de rigor a 

formalização do Auto de Arrematação.

 Para a Carta de Arrematação, porém, cabe analisar a questão (art. 903, 

§4º, do CPC).

 Assim, à SECRETARIA para:

1.PROVIDENCIAR o desentranhamento das fls. 50/51, conforme acima 

indicado;

2.INTIMAR o arrematante, o leiloeiro e o executado, para, querendo, 

manifestar-se sobre o ponto, inclusive podendo, o arrematante, desistir da 

arrematação. Havendo manifestação neste sentido, INTIMAR o leiloeiro 

para devolução do depósito porventura feito (ainda não houve 

comprovação de depósito). Prazo de 15 dias para manifestação;

3.Após, com ou sem manifestação, conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-86.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ACENIL SEVERINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000033-86.2020.8.11.0099 POLO ATIVO:ACENIL 

SEVERINO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Cotriguaçu 

Conciliação Data: 13/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Angelin Saia, 

59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - 

CEP: 78330-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000435-08.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CARDOSO GODINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

proposta por DOMINGOS CARDOSO GODINHO, qualificado nos autos, 

propôs em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando, em síntese, o recebimento de aposentadoria por idade rural, 

em razão de ter preenchido os requisitos. Em síntese, alega a parte 

requerente que nasceu em 04 de agosto de 1939, tendo completado 60 

anos no ano de 1999, tendo que comprovar 108 meses de efetivo 

exercício de atividade rural, para a concessão da aposentadoria. Informa 

que na data 01/10/2018, postulou junto ao Posto de Benefícios do INSS a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, com o número 

(NB): 170.885.779-3.Por fim, a parte autora pugna pela concessão do 

benefício de aposentadoria rural por idade. A inicial foi recebida, bem 

como houve o deferimento dos benefícios da assistência gratuita a parte 

autora. A parte requerida apresentou contestação no ID. 22671237, 

seguida da impugnação à contestação apresentada pela parte autora no 

ID. 23599125. Há decisão de organização de processo, a qual designou 

audiência de instrução e julgamento (ID.20794577). Audiência de instrução 

e julgamento realizada (ID.25682903). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido é procedente. 

Com efeito, o trabalhador rural é enquadrado como segurado obrigatório 

do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 11 da Lei nº 

8.213/91. O exercício da atividade rural foi comprovado pelos depoimentos 

das testemunhas como exige o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, 

corroborando o início de prova material. Outrossim, em juízo a testemunha 

José Honório da Silva informou que: conhece a parte autora há 10(dez) 

anos e que já tinha muito tempo que o autor trabalhava na atividade rural, 

bem como informou que o autor trabalhou na Fazenda São Bento. Em seu 

depoimento a testemunha Ilso Venceslau da Luz informou que: Conhece a 

parte autora há 30(trinta) anos e que o mesmo sempre trabalhou na roça. 

Relatou que o autor trabalhou no Rio da Casca plantando e colhendo 

arroz, feijão e milho. De início, cumpre ressaltar que é válida a prova 

testemunhal para a demonstração dos fatos alegados na inicial, uma vez 

que essa prova não é ilícita (Constituição da República, artigo 5º, inciso 

LVI), além de ser difícil a comprovação através de prova exclusivamente 

documental. De outra face, em que pese a Súmula 149 do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, inexiste vedação legal a que a comprovação da 

qualidade de trabalhador rural seja feita por meio exclusivamente 

testemunhal, sendo o rol elencado no artigo 106 do atual Plano de 

Benefícios apenas exemplificativo. Já se decidiu inclusive, no Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região que: "A lei não veda a 

comprovação da qualidade de rurícola exclusivamente por testemunhas. 

Ao contrário, só excepciona na hipótese de aposentadoria por tempo de 

serviço". (1ª Turma, Ac 89.03.33346-2, Rel. Juiz SILVEIRA BUENO). 

Mesmo que assim não fosse, repita-se, a parte autora trouxe aos autos 

início de prova material que, aliado à prova testemunhal, demonstraram o 

preenchimento dos requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade. Além disso, como ressaltado acima, trata-se de 

início de prova, e não de prova conclusiva, mesmo porque foi 

complementada pela testemunhal. Cumpre ressaltar que a parte autora 

juntou aos autos, sua certidão de casamento constando sua profissão 

como lavrador, desse modo os documentos juntados comprovaram que a 

parte autora exerce atividade rural em regime de economia familiar. 

Cumpre ressaltar que competia ao instituto réu o ônus da prova contra o 

fato constitutivo do direito da autora, o que não foi feito, de modo que a 

pretensão inicial merece parcial acolhimento. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

condenar o réu a pagar à autora o benefício denominado aposentadoria 

rural por idade, a partir da citação. Correção monetária e juros das 

parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma prevista no Novo 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF quando do 

julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Assim, ANTECIPO 
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OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL a imediata implantação da Aposentadoria rural por idade 

à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena 

de multa. Condeno o Instituto réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as caute las  de praxe . 

____________________________________ LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000650-81.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. J. S. (REQUERENTE)

R. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT7846 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000650-81.2019.8.11.0034. 

REQUERENTE: ROSILENE CANDIDA RODRIGUES, LUCAS MIGUEL DE 

JESUS SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de divórcio consensual c/c 

guarda, alimentos e direito de visitas movida pelos requerentes ROSILENE 

CÂNDIDA RODRIGUES SILVA e LUCAS MIGUEL DE JESUS SILVA 

pugnando pela homologação do acordo realizado. Em ID. 26592837 o MPE 

manifestou-se favorável à homologação do presente Termo de Acordo. É 

o relatório. Fundamento e Decido. Em observância ao fato de que as 

partes compuseram acordo extrajudicial, no que tange ao divórcio, partilha 

de bens, guarda, regulamentação de visitas e os alimentos mostrando-se 

adequado à preservação dos interesses dos menores Yasmin de Jesus 

Silva, Lindyara de Jesus Silva e Aryel Miguel de Jesus Silva, DECRETO O 

DIVÓRCIO das partes e HOMOLOGO, por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes. Em 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil dessa Comarca, para que seja 

averbado o nome da requerente, eis que a mesma voltará a utilizar seu 

nome de solteira, qual seja: ROSILENE CÂNDIDA RODRIGUES. Sem custas 

e taxa judiciária, eis que concedo as partes o benefício da gratuidade da 

justiça. Considerando que a extinção pela homologação de acordo é ato 

incompatível com o direito de recorrer, após a intimação das partes, e, com 

fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do NCPC, determino que seja 

certificado o trânsito em julgado e arquivado os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Expeça-se o necessário. P.R.I.C. LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000255-89.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. G. (AUTOR(A))

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. H. (REU)

G. F. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANE GOMES DE MORAES OAB - MT17055-O (ADVOGADO(A))

ANA GERMANA DE MORAES OAB - MT8077/O (ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000255-89.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA FERREIRA 

GANDES REU: EMINEIA DE MOURA HOFFMANN, GLEYSON FERREIRA 

ANANIAS Vistos e etc. Cuida-se de Ação De Guarda C/C Regulamentação 

Do Direito De Visitas E Alimentos Com Pedido Liminar dos menores Daniel 

Hoffmann Ananias e Gabrielly Hoffmann Ananias proposta por Maria 

Ferreira Gandes Ananias em desfavor de Eminéia De Moura Hoffmann e 

Gleyson Ferreira Ananias, todos qualificados nos autos. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de Março de 2020 às 

13h30min, ocasião em que será procedida a oitiva das partes, bem como 

ouvidas as testemunhas que vierem a ser arroladas. Intimem-se as partes 

para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do NCPC). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do Juízo (art. 455, do CPC). A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação, caso a testemunha não compareça, será presumido que a parte 

desistiu da oitiva da testemunha (art. 455, § 2°, do CPC). Convoque as 

partes para comparecimento pessoal, ocasião em que será tomado o 

depoimento pessoal das mesmas, sob pena de confesso, conforme o 

artigo 385, § 1º, do CPC. Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário. 

Ciência ao MPE. Às providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000156-22.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT15310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000156-22.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

RENATO DIAS COUTINHO NETO - MT11003-A, DEYVER ALMEIDA DOS 

ANJOS - MT15310-O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação Sala: Vara Única da Comarca de Dom Aquino Data: 

07/04/2020 Hora: 16:30, devendo comunicar seu(ua,s) cliente(s), 

cientificando(a,s) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo. DOM AQUINO, 28 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 28/01/2020 15:39:46

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000156-22.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT15310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000156-22.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERIDO: 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184-A, BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S, da data redesignada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara Única da 

Comarca de Dom Aquino Data: 07/04/2020 Hora: 16:30 . DOM AQUINO, 28 

de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA 

TORRES OLIVEIRA 28/01/2020 15:40:38

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 888 de 1067



Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000713-09.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ERISON FERNANDO COUTO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

A. C. C. N. (EXEQUENTE)

KATIA TRINDADE COUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

WESLLEY CARDOSO RIBEIRO OAB - MT0005180S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GUIMARÃES GALLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - 029.748.671-38 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000713-09.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: 

KATIA TRINDADE COUTO, ERISON FERNANDO COUTO NASCIMENTO, A. 

C. C. N EXECUTADO: FABIO GUIMARÃES GALLI PROCURADOR: LUIZ 

GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO Vistos e etc. Considerando que a 

parte exequente distribuiu o presente cumprimento de sentença apartados 

dos autos principais, indefiro a exordial, no mais determino que proceda o 

cancelamento da distribuição dos presentes, bem como a intimação da 

parte exequente para que distribua o presente cumprimento de sentença 

nos autos principais (código nº 37673). Após arquivem-se os presentes 

com as cautelas de estilo. Às providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000056-67.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON KRAYCZY OAB - MT22754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000056-67.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

ANA RODRIGUES BATISTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos e etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA promovida por 

ANA RODRIGUES BATISTA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL. Em ID. 26654410, o patrono da parte autora informou o 

falecimento da mesma, bem como juntou aos autos a certidão de óbito. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Conforme informação prestada em ID. 26654410 pelo patrono da parte 

autora, verifica-se que esta veio a óbito. Logo, ante ao falecimento da 

beneficiária da medida pleiteada, restou caracterizada a perda do objeto. 

Assim, diante do exposto em face da perda do objeto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C. Às providências. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000287-94.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

TIOFILO PAULA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos I - RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL (LOAS), POR DEFICIÊNCIA proposta por TIOFILO PAULA 

DE LIMA em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Em 

síntese, aduz que por apresentar os requisitos autorizadores ao gozo do 

benefício assistencial, dirigiu-se a APS do INSS com o intuito de obter o 

referido benefício, e este foi indeferido. Afirma que, no Atestado Médico, 

elaborado pelo Dr. José Valter Braga, Neurologista, CRM 1328, consta que 

o Autor é portador de Esclerose Lateral Amiotrófica Cervical (CID G12.2), 

encontrandose incapacitado de realizar atividades laborativais. A parte 

autora aduz que, diante dessa situação encontra-se em situação de 

vulnerabilidade social. Requereu a concessão da gratuidade da Justiça, 

bem como pela procedência do pedido, de modo que seja concedido o 

benefício do LOAS/AMPARO AO DEFICIENTE. A inicial foi recebida, bem 

como os benefícios da justiça gratuita foram deferidos. (ID 20552280). A 

parte requerida apresentou contestação (ID. 22802515). Houve 

designação de perícia médica, a qual ocorreu em 05/09/2019 

(ID.23909757). Impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte 

autora (ID.24820072). Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. No mérito o pedido é improcedente. De acordo com o Art. 203, V, 

da Constituição Federal de 1988, a assistência social será prestada a 

quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social, tendo por objetivos a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. Sua regulamentação deu-se pela Lei 

8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS), que, no Art. 20, 

caput e § 3º, estabeleceu que o benefício é devido à pessoa deficiente e 

ao idoso maior de sessenta e cinco anos cuja renda familiar per capita 

seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. In verbis: "Art. 20. O 

benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo 

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua família. § 1º Para os efeitos do 

disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou 

companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o 

padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores 

tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. § 2º Para efeito de 

concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa 

com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 3º 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência 

ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário-mínimo." O benefício assistencial requer, portanto, o 

preenchimento de dois pressupostos para a sua concessão, de um lado 

sob o aspecto subjetivo, a deficiência e de outro lado, sob o aspecto 

objetivo, a hipossuficiência. Assim, na hipótese, para concessão do 

benefício, necessário se faz analisar a presença do requisito da 

incapacidade para o trabalho ou idade superior a 65 anos e a 

impossibilidade econômica própria ou de sua família para prover o seu 

sustento. De análise acurada dos autos, verifica-se que o laudo pericial 

concluiu que a não há incapacidade laborativa habitual por patologia 

narrada na petição inicial.( ID.23909757) Desta forma, conforme laudo 

pericial não há impedimentos para que o periciado possa exercer atividade 

laborativa. Em razão da especialidade da área médica, a prova pericial é 

essencial, pois, conforme leciona Cândido Rangel Dinamarco, “onde 

termina o campo acessível ao homem de cultura comum ou propício às 

presunções judiciais, ali começa o das perícias” [Instituições de Direito 

Processual Civil, Vol. III, 6ª edição, Malheiros, p. 613]. E o perito médico 

relatou que a parte autora apresentar incapacidade parcial e temporária. 

Deste modo, não restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a 

concessão do benefício de amparo assistência ao deficiente. DO 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, Julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado. Em razão da 

sucumbência, arcará a autora com honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendo entretanto sua cobrança pelo 

prazo legal diante da assistência judiciária gratuita deferida. P.R.I.C Após o 

trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000013-96.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

NAGELA GABRIELA MENDES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOENIR BOSCO COSTA MAGALHAES FERREIRA OAB - 024.917.251-85 

(REPRESENTANTE)

 

Processo n. 1000013-96.2020.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - MT0017553A-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara 

Única da Comarca de Dom Aquino Data: 03/03/2020 Hora: 15:30 , devendo 

comunicar seu(ua,s) cliente(s), cientificando(a,s) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo. DOM AQUINO, 28 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO 28/01/2020 18:51:24

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000013-96.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

NAGELA GABRIELA MENDES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOENIR BOSCO COSTA MAGALHAES FERREIRA OAB - 024.917.251-85 

(REPRESENTANTE)

 

Processo n. 1000013-96.2020.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - MT0017553A-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara 

Única da Comarca de Dom Aquino Data: 03/03/2020 Hora: 15:30 , devendo 

comunicar seu(ua,s) cliente(s), cientificando(a,s) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo. DOM AQUINO, 28 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO 28/01/2020 18:51:24

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40535 Nr: 221-39.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 Codigo:40535

Vistos e etc.

Trata-se de execução de alimentos proposta por MAYK VINICIUS SOARES 

GUIMARÃES e outro, menores representados pela avó DOMINGAS 

FRANÇA DE LUCENA, em face de MARLI GUIMARÃES TEIXEIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em ref. 52 fora impulsionado os autos ao advogado da parte exequente 

para requerer o que entender de direito.

Em ref.56 a advogado da parte autora fora devidamente intimado via DJE, 

no entanto, em ref. 57 certificou-se o decurso de prazo para o mesmo se 

manifestar.

 Determinada a intimação pessoal da exequente, conforme ref. 59, a 

mesma devidamente intimada, conforme ref. 64, deixou transcorrer o 

prazo para se manifestar, conforme certidão de ref. 65.

É o breve relatório. Decido.

Regularmente intimada a dar prosseguimento ao feito, a parte autora 

quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal sem qualquer 

manifestação nos autos.

Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, inciso III, do NCPC, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, ante o 

abandono da causa por mais de 30 dias.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12227 Nr: 823-40.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Certifico que a impugnação ao ofício requisitório de fl.207 é tempestiva e 

POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da manifestação do requerido 

de fls.208-v e no prazo legal se manifeste.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-87.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA FREITAS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL Certidão Processo: 1000114-87.2019.8.11.0093. Impulsiono os 

autos para INTIMAR as partes para comparecerem a audiência designada 

para a data de 03/03/2020, às 13h30min. a realizar-se no Fórum desta 

Comarca de Feliz Natal-MT. FELIZ NATAL, 28 de janeiro de 2020 MARTA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, 

CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000569-52.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ILDO BARBOSA FILHO (EMBARGANTE)

CRISTIANO LUIS JESS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE GARCIA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000569-52.2019.8.11.0093. EMBARGANTE: 

JOAO ILDO BARBOSA FILHO, CRISTIANO LUIS JESS EMBARGADO: 

ELIANE GARCIA Vistos. De início, com base na situação das declarações 

de Imposto de Renda de Pessoa Física dos anos de 2018 e 2019 (Num. 

26334318 - Pág. 1, Num. 26334327 - Pág. 1, Num. 26334331 - Pág. 1, Num. 

26335004 - Pág. 1) , DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, 

do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88 RECEBO os 

presentes embargos à execução, pois que tempestivos, observado o 

prazo e preenchidos os demais requisitos contidos no art. 917 do NCPC. 

Não obstante os valiosos argumentos do douto causídico, não há como se 

conceder o efeito suspensivo pretendido, porquanto não ofereceu caução 

para garantia da execução, como expressamente exigido pelo art. 919, § 
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1º, do NCPC. Do mesmo modo, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício 

ao Banco Bradesco S/A para requisitar a microfilmagem dos cheques, 

uma vez que, além de não restar demonstrado a negativa do banco em 

fornecê-los, os mencionados documentos foram supostamente emitidos 

por terceiro estranho à lide, a gozar de sigilo bancário. Intime-se a parte 

embargada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, 

inciso I, do NCPC), consignando-se expressamente a advertência a que se 

refere o art. 344 do citado diploma normativo. Na hipótese de a 

manifestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte embargante para impugnação, no prazo legal. 

Após, venham-me os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000569-52.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ILDO BARBOSA FILHO (EMBARGANTE)

CRISTIANO LUIS JESS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE GARCIA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FELIZ 

NATAL VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL Rua São Lourenço D'Oeste, 945, 

CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO FERNANDO KENDI ISHIKAWA PROCESSO n. 

1000569-52.2019.8.11.0093 Valor da causa: R$ 99.000,00 ESPÉCIE: 

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]->EMBARGOS À 

EXECUÇÃO (172) POLO ATIVO: Nome: JOAO ILDO BARBOSA FILHO 

Endereço: RUA DAS AMESCLAS, 539, BELA VISTA, FELIZ NATAL - MT - 

CEP: 78885-000 Nome: CRISTIANO LUIS JESS Endereço: RUA FRANCISCO 

DE OLIVEIRA CALDEIRA, SN, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 

78885-000 POLO PASSIVO: Nome: ELIANE GARCIA Endereço: RODOVIA 

DA SOJA , NR 225, KM 78, SN, RURAL, FELIZ NATAL - MT - CEP: 

78885-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do 

NCPC), sendo que, se o réu não contestar a ação, será considerado revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, do NCPC), conforme despacho e documentos anexados ao 

Processo Judicial Eletrônico acima identificado. FELIZ NATAL, 28 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000047-25.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000047-25.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

FAZENDA NACIONAL, FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA 

REQUERIDO: MADEIREIRA FLORESTA LTDA Vistos. Tendo em vista a 

manifestação da União de num. 25831180 - pág. 1, bem como a juntada 

das coordenadas geográficas de num. 25831602 - pág. 3, CUMPRA-SE o 

despacho de num. 17900762. Feliz Natal, data do lançamento.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000645-76.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA BRAILE (AUTOR(A))

FLAVIO TURQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000645-76.2019.8.11.0093. Impulsiono os presentes autos, para intimar a 

parte autora a providenciar o recolhimento da guia de pagamento de 

diligência dos Oficiais de Justiça, nos termos regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

e posteriormente, apresentado o comprovante de pagamento nos autos. 

FELIZ NATAL, 28 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000537-47.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS BEZERRA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLETO MELEK (REU)

RAMIRO VIGNATTI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000537-47.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

ADONIAS BEZERRA DA ROCHA REU: CLETO MELEK, RAMIRO VIGNATTI 

Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-se-a, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses e/ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 
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salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, desde já INDEFIRO a gratuidade da 

justiça pleiteada pela parte autora, nos termos dos arts. 99, § 2º, do NCPC 

e 456 da CNGC, devendo ela promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70841 Nr: 193-93.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rony Barbosa da Silva, Angela de Paula 

Farias, RONEI KOLCINSKI, Marcia Sppies, Sidinei Jose Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista a necessidade de readequar a pauta de audiências, deste 

modo REDESIGNO a audiência para o dia 03 de março de 2020, às 16h30.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43658 Nr: 496-88.2005.811.0093

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AADF, CJDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCE JANE OLIVEIRA 

SESTARI - OAB:MT/4394-A, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:16155

 Impulsiono os autos para intimar a parte Requerida do deferimento do 

pedido feito as fls. 113.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000645-76.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA BRAILE (AUTOR(A))

FLAVIO TURQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000645-76.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

FLAVIO TURQUINO, MARIA HELENA BRAILE REU: CARLOS HENRIQUE 

ALEXANDRE Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de interdito 

proibitório c.c. perdas e danos, pedido de produção antecipada de provas 

e pedido liminar proposta por FLAVIO TURQUINO e MARIA HELENA 

BRAILE em desfavor de CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE. Aduz a parte 

autora, em síntese, ser proprietária e possuidora de imóvel rural que faz 

divisa com o imóvel rural da parte requerida e que, em novembro de 2019, 

obteve ciência de que a parte requerida extraiu, aproximadamente e de 

forma 52 ha (cinquenta e dois hectares) de madeira do imóvel daquela, em 

desacordo com o plano de manejo florestal sustentável. Acrescenta que a 

parte requerida se recusou a arcar com os prejuízos da extração ilegal, 

além de ter feito várias ameaças de nova invasão e de extração do 

restante da madeira. Daí requer a concessão da tutela de urgência, a fim 

de que seja expedido mandado proibitório em desfavor da parte requerida 

para que não degrade a área de posse da parte autora, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da produção 

antecipada de provas consistente na realização de perícia técnica 

elaborada por engenheiro florestal. No mérito, requer a procedência dos 

pedidos para tornar definitivo o mandado proibitório com a condenação da 

parte requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos, além 

da obrigação de fazer a fim de assumir eventual autoria em autuação 

ambiental dos órgãos competentes e arcar com os passivos de toda e 

qualquer espécie. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da tutela de urgência O art. 

300 do Novo Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. Assim, para a concessão liminar da proteção possessória é 

necessária a presença dos requisitos previstos no art. 561 do NCPC, 

quais sejam, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da 

turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação 

de manutenção, ou a perda desta, na ação de reintegração, ou o justo 

receio de ser efetivada, na ação de interdito proibitório. No particular, o 

pedido liminar da parte autora merece acolhimento, porquanto, neste juízo 

de cognição sumária, demonstrou a posse, o esbulho praticado pelo réu, a 

data aproximada do esbulho e o justo receio da continuidade do esbulho, 

na exigência do art. 567 do NCPC. A posse vem demonstrada pelo 

comprovante de inscrição estadual e situação cadastral da fazenda, 

matrícula atualizada nº 509 do imóvel denominado “Estância São José”, 

memorial descritivo e planta geográfica gerada pelo Sistema de Gestão 

Fundiária (SIGEF) do INCRA, autorização para exploração de Plano de 

Manejo Florestal Sustentável (PMFS) emitido pelo INCRA, demonstrativo de 

informações, inscrição e croqui do CAR, comprovante de entrega de 

declaração para cadastro de imóvel rural e certificado de cadastro no ano 

de 2019, documento de arrecadação de receitas federais (Darf) e recibo 

de entrega da declaração do ITR dos anos de 2007 e 2019, comprovante 

de pagamento dos anos de 1990, 1993 e 1995 e a declaração do ITR do 

exercício de 2019, todos em seu nome, documentos estes que, ao que 

tudo indica, confirmam a alegação de que ela é a proprietária e possuidora 

do imóvel (Num. 27663971 - Pág. 1, Num. 27663975 - Pág. 1/3, Num. 

27663977 - Pág. 1/2, Num. 27663979 - Pág. 1, Num. 27663987 - Pág. 1, 

Num. 27664503 - Pág. 1, Num. 27664503 - Pág. 1/2 e Num. 27664509 - 

Pág. 1/13). O esbulho foi praticado, em tese, entre os dias 02/08/2019 a 

22/11/2019, conforme relatório de visita técnica elaborado pelo engenheiro 

florestal Durval Oliveira Santos (Num. 27664512 - Pág. 1/8), ou seja, 
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dentro do prazo previsto na lei processual vigente para a concessão do 

pedido liminar, na dicção do art. 558 do NCPC: “Art. 558. Regem o 

procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da 

Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da 

turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.” A ata notarial lavrada 

pela serventuária Thamyrys Ludwig Teixeira, devidamente instruída com 

as imagens fotográficas tiradas pelo Tabelião Fabiano Duailibi Baungart, 

apresenta coordenadas geográficas que indicam o local exato dano 

ambiental causado por extração seletiva de madeiras de diversas 

espécies (Num. 27664514 - Pág. 1/3, Num. 27664516 - Pág. 1/4 e Num. 

27664517 - Pág. 1/5). Assim, ao que tudo indica, houve a abertura de uma 

estrada dentro da Fazenda Dona Iracema, de propriedade da parte 

requerida, para possibilitar o translado até a área de desmate, dentro da 

Fazenda São José, conforme a seguinte discriminação: Outrossim, nos 

boletins de ocorrência nº 2019.344180 e nº 2019.349814, José Luiz de 

Amorim, proprietário da Fazenda 3 Irmãos, que confronta com a fazenda 

da parte autora (São José) sob o vértice de código AQA-M-2109, narrou 

que a parte requerida extraiu da fazenda São José 500m³ (quinhentos 

metros cúbicos) de madeiras diversas do Plano de Manejo Florestal 

Sustentável (PMFS), a ocasionar prejuízo de, aproximadamente, R$ 

180.000,00 (cento e oitenta mil reais), bem ainda que as madeiras se 

localizavam em área de reserva legal e que existe risco iminente de 

reentrada na área afetada (Num. 27663977 - Pág. 1, Num. 27663990 - Pág. 

1/3, Num. 27664492 - Pág. 1/3 e Num. 27664494 - Pág. 1). Todas estas 

circunstâncias, os documentos, o relatório de visita técnica e a ata notarial 

demonstram o elevado grau de probabilidade da existência do direito 

deduzido. A prestação de caução é dispensada em razão da pouca 

probabilidade de danos para a parte passiva, considerada a limitação da 

decisão, restrita à abstenção da parte requerida em degradar a área de 

posse da parte autora, na licença do § 1º, do art. 300, do NCPC. II.2 - Da 

produção antecipada de prova De outro lado, malgrado os valiosos 

argumentos da parte autora, não há como se acolher o pedido de 

produção antecipada de provas, a postergar a instalação do contraditório, 

uma vez que não demonstrado concretamente o fundado receio de que 

venha tornar-se impossível ou muito difícil a verificação do dano, na forma 

do art. 381, inciso I, do NCPC. Isto porque, por se tratar de extração 

seletiva de madeiras, o decurso do prazo não trará prejuízos para se 

auferir os danos causados ao meio ambiente e sua extensão, pois que a 

regeneração da área degradada demandará mais tempo do que a duração 

do processo e a abertura da fase instrutória. Deve se levar em conta, 

ainda, que a parte autora acostou relatório de visita técnica elaborado por 

engenheiro florestal e ata notarial com registros fotográficos retirados pelo 

próprio tabelião, os quais servirão para mensuração do suposto dano. 

Outrossim, a produção antecipada de provas prevista no art. 381 e 

seguintes do NCPC refere-se a procedimento autônomo de rito simplificado 

que serve apenas para analisar o cabimento da medida e a regularidade 

da prova produzida sem que haja qualquer valoração de seu conteúdo ou 

vinculação a eventual demanda de mérito. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto: a) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO a fim 

de que a parte requerida se abstenha, imediatamente, de praticar atos de 

degradação, exploração, extração de madeiras e/ou obstrução da área de 

terras da parte autora, nos termos dos arts. 567, 568 c.c. os arts. 561 e 

562, todos do NCPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com fundamento nos 

arts. 297, “caput”, e 597, ambos do NCPC; b) INDEFIRO o pedido de 

produção antecipada de provas, ante a ausência de demonstração de que 

o decurso da demanda torna impossível ou muito difícil a produção da 

prova requerida para a verificação do fatos alegados, nos termos do art. 

381, inciso I, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Expeça-se MANDADO DE 

INTERDITO PROIBITÓRIO para que a parte requerida se abstenha 

imediatamente de praticar atos de degradação, exploração, extração de 

madeiras e/ou obstrução da área de terras da parte autora, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 100.000,00 

(cem mil reais). Intimem-se desta decisão e, por meio do mesmo mandado, 

cite-se a parte requerida para CONTESTAR a ação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 335 do NCPC), consignando-se expressamente a 

advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma normativo. 

Oficie-se ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) e à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), 

remetendo-lhes cópia desta decisão para as providências que entenderem 

cabíveis. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo legal. Após, venham-me os autos conclusos para 

decisão. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001246-03.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE MORAIS FERREIRA (AUTOR(A))

AMELIA ROSA DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT8742-O (ADVOGADO(A))

ELAINE TIBURCIO DE OLIVEIRA OAB - MS19753-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, por meio do (a, s) advogado (a, 

s) Dr. (a) ELAINE TIBURCIO DE OLIVEIRA OAB: MS19753-B e 

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB: MT8742-O acerca da Sentença 

prolatada nos autos - ID 26138000.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001162-02.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUEL GALVAO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNDA SAMARA VIANA VIEIRA OAB - MT22044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Guarantã do Norte (IMPETRADO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

BRENNDA SAMARA VIANA VIEIRA OAB: MT22044/O, para no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001148-18.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSOM AZEVEDO DIONATO (EXECUTADO)

W. A. DIONATO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ME (EXECUTADO)

INAMAR DE SOUZA BRAZ (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por meio do advogado Dr. LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE OAB: MT0006358A-O, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001228-79.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY BARBOSA FERREIRA (REU)

 

Intimação da parte autora por meio do advogado Dr. LUCAS BARELLA 

OAB: MT0019537A, para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da 
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(s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001234-86.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JAMIL 

ALVES DE SOUZA OAB: MT12880-O, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000394-76.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. FERRAGENS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON DOMINGUES OAB - MT23257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO FOGACA NETO OAB - MT5949/B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada o dia 12/11/2019, às 14:30 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 128172 Nr: 40-34.2020.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚLICO DA COMARCA DE COLIDER MT, 

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLIDER MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RAFAEL DE ALMEIDA, JUIZO DA 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Dinarte Soares - 

OAB:MT/11.875

 A fim de dar cumprimento a carta precatória recebida, designo a data de 

06.02.2020 às 18h45min, para oitiva da testemunha CHRISTYAN THIERRY 

CARDOSO PONTE NOGUEIRA.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38329 Nr: 529-23.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozana Berge Afonso, Luana Taira Afonso Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias 

sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91366 Nr: 275-74.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI RODRIGUES COLADELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias 

sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94772 Nr: 2152-49.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:17.694/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias 

sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97873 Nr: 177-55.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:17.694/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias 

sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97882 Nr: 186-17.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:17.694/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias 

sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99860 Nr: 1367-53.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBIA ALVES DOS SANTOS - ME , NUBIA 

ALVES DOS SANTOS, Michele Cristiane Capoci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar sobre a certidão retro sob 

pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103157 Nr: 3348-20.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 
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Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias 

sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106633 Nr: 1077-04.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:17.694/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias 

sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106635 Nr: 1079-71.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Borges França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiliana Borges França - 

OAB:17.694/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias 

sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 121045 Nr: 505-77.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJC, ACdS, DMBdS, JRdS, DSN, RMR, KP, 

AdLMS, TdCR, DHdC, ERdS, IPdS, JdMS, MRdO, PHADS, DSN, DdSM, 

LRdS, AdS, FFC, UdSdSR, EdS, KKAAM, WJGR, ADS, CdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Haubert Santolin 

Andrade - OAB:22.002/OAB-MT, Angelita Kemper - OAB:15.090, 

Bryan Lucas Lang de Oliveira - OAB:24.778/OAB-MT, CLEUSA 

TERESINHA HAUBERT - OAB:19234/O, Cleusa Terezinha Haubert - 

OAB:19.234/OAB-MT, Davi de Paula Leite - OAB:21.146-OAB/MT, 

Defensoria Pública de Guarantã do Norte-MT - OAB:, Marcus 

Augusto Giraldi Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 Diante do teor do Ofício nº 0030/2020/DIR, oriundo do Diretor da 

Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, oficie-se ao 

estabelecimento prisional a fim de que providencie o necessário para a 

realização da audiência designada para 13.02.2020, às 09h30min, 

mediante videoconferência. Em caso de impossibilidade, a escolta dos 

acusados deverá ser providenciada.

Cientifique-se os acusados, a Defesa e o Ministério Público, com 

antecedência.

Serve a decisão como carta precatória, mandado e ofício.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121924 Nr: 923-15.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:21.775/OAB-MT

 Intimação do advogado do réu acerca da expedição de Cartas Precatórias 

para as comarcas de PORTO ALEGRE DO NORTE/MT para inquirição da 

testemunha LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA e NOVA SANTA 

HELENA/MT para inquirição da testemunha CLEITON DE OLIVEIRA GOMES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80889 Nr: 223-83.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro José Nunes Ferreira Alves de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ NUNES FERREIRA - 

OAB:13832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias 

sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 105523 Nr: 426-69.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentile Salamoni Zatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT, Município de 

Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (iii) julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.(iv) 

comunique-se o relator do agravo de instrumento desta decisão.Condeno 

os herdeiros ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

com fundamento no inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Essa condenação fica suspensa por força do disposto no artigo 98, §3º, 

do Código de Processo Civil, em decorrência da gratuidade de justiça 

concedida em favor da autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Guarantã 

do Norte/MT, 21 de novembro de 2019.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Provimento n. 16/2019 

- CM

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 67061 Nr: 1534-24.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teylon Antunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 Autos n° 1534-24.2019.811.0036 (67061)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

CIENTE da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no 

Habeas Corpus nº 1019121-53.2019.8.11.0000, paciente TEYLON 

ANTUNES DOS SANTOS que denegou a ordem de habeas corpus 

pleiteada a fls. 183/191.

Aguarde-se o prazo para apresentação de defesa prévia por meio da 

defensora dativa.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32954 Nr: 95-51.2014.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 895 de 1067



 PARTE AUTORA: JFL, AGCL, VFCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Autos n° 95-51.2014.811.0036 (32954)

Ação de Guarda

Despacho.

Vistos, etc.

Ante o acostamento do estudo psicossocial às fls. 142/146 e devolução 

da carta precatória devidamente cumprida às fls.147/167, ABRA-SE 

VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que se manifeste nos autos, ante a 

presença de interesse de criança no feito, exercendo assim sua função 

de custos legis.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68226 Nr: 1918-84.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Felix Viana, Davi Souto da Silva, 

Carlito Ramos Rezende, Jayme Rodrigues Carvalho Junior, Silvio Eduardo 

Polidorio, Helio Perina Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:3735, Luana Cristina de Araújo Canova - 

OAB:17820, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301, SILVIO 

EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968, SUELEN DAIANA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:16366

 Diante do exposto:1) DETERMINO a secretaria, o desmembramento destes 

autos em relação aos denunciados LUIZ CARLOS FELIZ VIANA, DAVI 

SOUTO DA SILVA, CARLITO RAMOS REZENDE, de forma que seja 

distribuído novo processo em apartado, numerando-o, a ser formado com 

fotocópias das peças necessárias deste processo que seja relativo aos 

respectivos acusados, inclusive desta decisão. 2) CIÊNCIA ao Ministério 

Público e às Defesas dos acusadosCumpra-se com URGÊNCIA. 

Intime-se.Expeça-se o necessário.Às providênciasGuiratinga/MT, 

27/01/2020Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65576 Nr: 1097-80.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PEREIRA NUNES 

FILHO - OAB:21015/O

 Intimar o advogado do acusado, para que no prazo legal apresentar as 

razões da apelação em face da sentença, em virtude do desejo do 

acusado de recorrer, conforme se vê na ref. 113.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68226 Nr: 1918-84.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Felix Viana, Davi Souto da Silva, 

Carlito Ramos Rezende, Jayme Rodrigues Carvalho Junior, Silvio Eduardo 

Polidorio, Helio Perina Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:3735, Luana Cristina de Araújo Canova - 

OAB:17820, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301, SILVIO 

EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968, SUELEN DAIANA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:16366

 e)OFICIE-SE à Autoridade Policial para que informe a existência de vídeo 

do qual se extraiu a imagem constante do documento de fl. 37 destes 

autos, em caso positivo, DETERMINO que a autoridade policial junte o 

respectivo vídeo aos autos no prazo de 10 (dez) dias. f) OFICIE-SE à 

autoridade policial para que identifique e qualifique as duas pessoas, 

funcionários da propriedade rural da vítima, as quais constam do 

documento de fl. 37 destes autos.f) DEFIRO o pedido de oitiva de 

testemunhas arroladas;g)DEFIRO a juntada de documentos 

supervenientes, desde que ligados ao deslide da causa. 7)Verifica-se dos 

autos que o acusado interpôs embargos de declaração às fls. 1380/1389, 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.8)No 

que respeita o pedido de fornecimento de mídias digitais, DEFIRO o pedido, 

sendo que o requerimento deverá ser feito diretamente à Diretoria do 

Foro.9)Por fim, aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de 

resposta à acusação dos acusados HÉLIO PERINA JÚNIOR e JAYME 

RODRIGUES CARVALHO, decorrido o prazo CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se. Às providências.Guiratinga/MT, 27/01/2020.Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2115 Nr: 277-62.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Haroldo Wilson Martinez de Souza Junior - 

OAB:20.366/PE, Marizze Fernanda Martinez - OAB:25.867 PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Processo n° 277-62.1999.811.0036 (2115)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Verifica-se à fl.519, que a sentença de fls. 485/486 transitou em julgado 

sem interposição de recurso. Dessa forma, INDEFIRO o pedido da parte 

executada de fls.533/540.

ACOLHO o pedido dos leiloeiros juntado à fl. 525, como cumprimento de 

sentença.

 1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

2) INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito calculado referente A COMISSÃO DOS 

LEILOEIROS conforme condenação presente na sentença, sob pena de 

aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação 

de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da 

obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC) ou APRESENTE os embargos 

à execução, nos termos do art. 914 e seguintes do Novo CPC.

3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do presente feito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se, expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 21 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2557 Nr: 684-68.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERENTE DA AGÊNCIA DE 

ATENDIMENTO DEMANDAS JUCIAL - APSADJ - OAB:INSS/cbá n. 553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Processo n.º 684-68.1999.811.0036 (2557)

Execução Fiscal

 Decisão

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl.118.

Dessa forma, DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da Execução, nos 

termos do art. 40, da Lei 6.858/1980 pelo prazo de 01 (um) ano.

I – Aguarde-se a manifestação da parte interessada ou a expiração do 

prazo assinalado, no arquivo provisório, dando-se baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses.

II – Agende-se o termo final no sistema informatizado.

III – Vencido o prazo, certifique-se, intimando-se a Fazenda exequente 

para manifestação, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5062 Nr: 332-71.2003.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silêno Rezende Tavares - 

OAB:5.652

 Intimar as partes acerca da certidão de fls, 308/310, manifestando no 

prazo de dez (10) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6081 Nr: 1203-04.2003.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcílio Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAÚJO RAMOS - 

OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5.921-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B

 Autos n° 1203-04.2003.811.0036 (6081)

Ação de Execução por Quantia Certa

Despacho.

Vistos, etc.

Haja vista o requerimento da parte executada às fls. 376/416, para 

substituição do bem imóvel penhorado nos autos, INTIME-SE a Parte 

Exequente, por meio de seu causídico, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se acerca do referido pedido, nos termos do art. 847, § 4º, 

do CPC, bem como requeira o que entender de direito.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9125 Nr: 387-17.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusta Ferreira Lima Fogaça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Marçal Mendonça - 

OAB:3247/MT, Procurador do INSS - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 9125

Vistos etc.

Intime-se o causídico do requerente para, querendo, se manifeste quanto 

aos embargos de declaração de fl.235/238, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do art.1023 §2º do CPC.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9151 Nr: 414-97.2006.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibele Silva Prietch - 

OAB:9.9947-B-MT, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Marçal Mendonça - 

OAB:3247/MT, Francineli Ferri Salvini - Procuradora Federal - 

OAB:66967, Procurador do INSS - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 9151

Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste 

quanto a declaração de fl.259.

Após, imediatamente conclusos para novas deliberações.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9529 Nr: 745-79.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evani Luz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8.740-A, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Velloso Cruz - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 9529

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11765 Nr: 751-52.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Rosa Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 751-52.2007.811.0036 (11765)
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Execução Fiscal

 Decisão

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl.89.

Dessa forma, DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da Execução, nos 

termos do art. 40, da Lei 6.858/1980 pelo prazo de 01 (um) ano.

I – Aguarde-se a manifestação da parte interessada ou a expiração do 

prazo assinalado, no arquivo provisório, dando-se baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses.

II – Agende-se o termo final no sistema informatizado.

III – Vencido o prazo, certifique-se, intimando-se a Fazenda exequente 

para manifestação, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11905 Nr: 893-56.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo & Rosan Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 893-56.2007.811.0036 (11905)

Execução Fiscal

 Decisão

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl.75

Dessa forma, DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da Execução, nos 

termos do art. 40, da Lei 6.858/1980 pelo prazo de 01 (um) ano.

I – Aguarde-se a manifestação da parte interessada ou a expiração do 

prazo assinalado, no arquivo provisório, dando-se baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses.

II – Agende-se o termo final no sistema informatizado.

III – Vencido o prazo, certifique-se, intimando-se a Fazenda exequente 

para manifestação, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30711 Nr: 555-09.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zany Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 555-09.2012.811.0036 (30711)

Execução Fiscal

 Decisão

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl.48.

Dessa forma, DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da Execução, nos 

termos do art. 40, da Lei 6.858/1980 pelo prazo de 01 (um) ano.

I – Aguarde-se a manifestação da parte interessada ou a expiração do 

prazo assinalado, no arquivo provisório, dando-se baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses.

II – Agende-se o termo final no sistema informatizado.

III – Vencido o prazo, certifique-se, intimando-se a Fazenda exequente 

para manifestação, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31175 Nr: 1019-33.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Athely de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n.º 1019-33.2012.811.0036 (31175)

Execução Fiscal

 Decisão

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl.60.

Dessa forma, DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da Execução, nos 

termos do art. 40, da Lei 6.858/1980 pelo prazo de 01 (um) ano.

I – Aguarde-se a manifestação da parte interessada ou a expiração do 

prazo assinalado, no arquivo provisório, dando-se baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses.

II – Agende-se o termo final no sistema informatizado.

III – Vencido o prazo, certifique-se, intimando-se a Fazenda exequente 

para manifestação, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47974 Nr: 1067-16.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casusa da Silva Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson de Assis Claudio Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

O A B : 1 7 . 9 4 8 - B / M T ,  S é r g i o  H e n r i q u e  G u a r e s c h i  - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 Autos n°: 1067-16.2017.811.0036 (47974)

Ação de Manutenção de Posse

Decisão.

Vistos etc.

1) Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de 

Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad 

quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do 

referido artigo.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de fls. 279/282 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49136 Nr: 1646-61.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Willian Proencio do Nascimento, 

Gabriel Pablo Machado Guedes Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Ante o exposto, no termo do artigo 107, inciso IV do Código Penal c/c art. 

30 da Lei 11.343/06, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos indiciados 

GABRIEL PABLO MACHADO GUEDES AGUIAR e JHONATAN WILLIAN 

PROENCIO DO NASCIMENTO em razão da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva.Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação. Quanto à droga apreendida, 

oficie-se à Autoridade Policial responsável para proceder a sua 

destruição, em consonância com a Lei de Drogas.Sem 

custas.P.R.I.CGuiratinga/MT, 27/01/2020.Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52159 Nr: 2894-62.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Favaro Alencar, Ana Farias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar a autora através de seu advogado para que promova nos autos o 

preparo da carta Precatória expedida, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52598 Nr: 3044-43.2017.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Teixeira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 

14.258-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o autor através de seu advogado, para que promova nos autos o 

recolhimento da condução do Sr, meirinho, afim de cumprir a intimação do 

aexecutado, na forma do despacho de ref. 22.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52803 Nr: 3091-17.2017.811.0036

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaynna Rosa Paes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Processo n° 3091-17.2017.811.0036 (52803)

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a acusada JANAYNNA ROSA 

PAES DOS SANTOS, encontra-se em lugar incerto e não sabido. 

Regularmente citada por edital (fl. 49), não apresentou resposta à 

acusação, conforme certificado à fl.52.

Essas circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Destarte, com fundamento no sobredito art. 366 do CPP, DEFIRO o pedido 

ministerial de fl.53, portanto, SUSPENDO O PROCESSO E O CURSO DO 

PRAZO PRESCRICIONAL.

Outrossim, deixo de determinar a produção das provas antecipadas por 

não considerá-las de natureza urgente, pois, da análise do caso concreto, 

não vislumbro necessária tal produção, haja vista não existirem elementos 

que indiquem sua necessidade e o risco de não ser possível produzi-las 

no futuro (“periculum in mora”).

 Consoante entendimento jurisprudencial, só há provas urgentes naqueles 

casos de necessidade de testemunha ausentar-se da comarca, velhice, 

doença e etc., que inspirem ao juiz receio de que não possam ser 

produzidas no futuro (art. 225 do CPP).

Por fim, não verifico nenhuma das causas do art. 313, do Código de 

Processo Penal, de forma que é impossível a decretação da custódia 

cautelar.

 Ciência ao Ministério Público.

AGUARDE-SE em arquivo provisório, com as baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53896 Nr: 3599-60.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick dos Santos Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PATRICK DOS SANTOS MARQUES, Rg: 

2168339-5, Filiação: Marta Pereira dos Santos e Joaquim Marques Neto, 

data de nascimento: 20/11/1995, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, 

solteiro(a), Telefone 66-3445-1017. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado PATRICK DOS SANTOS MARQUES, foi 

denunciado pelo Ministério Público Estadual, como incurso nos artigos 

303,304, 305 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Vistos etc.Trata-se de Termo Circunstanciado em face de 

Patrick dos Santos Marques, com a finalidade de apurar os crimes 

previstos nos artigos 303, 304, 305 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. 

Vislumbro que se deve considerar a regra do concurso material, pelo que 

a somatória das penas máximas dos delitos capitulados nos art. 303, 304, 

305 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro ultrapassam o limite de 02 

(dois) anos para processamento da ação perante o juizado especial, 

razão pela qual declino de ofício a competência para a Vara Única. Em 

respeito ao princípio da celeridade processual, RECEBO a denúncia nos 

seus termos. CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, mediante Advogado, responda à acusação, por escrito, 

inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando as 

testemunhas pertinentes, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

396-A, do CPP. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se o 

acusado citado não constituir defensor, DETERMINO QUE SEJA NOMEADO 

DEFENSOR PÚBLICO para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias. Venham 

aos autos certidão de antecedentes criminais do denunciado desta 

Comarca. Determino sejam solicitadas informações sobre os antecedentes 

do acusado no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e no 

Instituto Nacional de Identificação Criminal. Conforme exige o Art. 1.373., 

Inciso III, da CNCGCJ/MT, determino a comunicação do recebimento desta 

denúncia ao Distribuidor Criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, à Delegacia de Polícia local, bem como a alimentação do banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). Isso 

posto, DETERMINO que se remetam os autos ao Cartório Distribuidor, para 

que seja devidamente redistribuído na Vara Única.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Às providências. 

Guiratinga/MT, 02 de Julho de 2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSIANE DA MATA 

PEREIRA, digitei.

Guiratinga, 27 de janeiro de 2020
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Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53963 Nr: 3616-96.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Salvino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ILTON SALVINO DA SILVA, Rg: 

28894731, Filiação: Izabel Rodrigues da Silva, data de nascimento: 

22/04/1949, brasileiro(a), natural de Alto Garças-MT. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado pelo Ministério Público 

Estadual, como incurso na conduta delitiva tipificada no artigo 309 do 

Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Visto etc.Trata-se de denúncia oferecida em face de ILTON 

SALVINO DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 309 

do Código de Trânsito Brasileiro.Ante a existência dos requisitos formais e 

materiais da denúncia (art. 41 do Código de Processo Penal), ou seja, há 

prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, RECEBO a 

denúncia nos seus termos. Em cota ministerial o Parquet propôs ao 

denunciado a suspensão condicional do processo, nos termos presentes 

nos autos. Tendo em vista que o denunciado preenche os requisitos para 

o benefício de suspensão condicional constantes do caput do art. 89 da 

Lei 9.099/95, acolho a cota Ministerial. Tendo em vista que o Ministério 

Público ofereceu a suspensão condicional do processo ao acusado deixo 

de manifestar acerca do requerimento da SUSPENSÃO/PROIBIÇÃO para 

condução de veiculo automotor.CITE-SE o acusado, cientificando-o do teor 

da denúncia, INTIME-SE o acusado para comparecer a audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo, o qual deverá 

manifestar se aceita as condições impostas pelo Ministério Público. Para 

tanto, DESIGNO a audiência para o dia 10/04/2018, às 17h00min 

(MT).DETERMINO que a secretaria oficie à Autoridade Policial para que 

diligencie visando obter o endereço do acusado, para fins de intimação e 

citação do mesmo e anexe aos autos no prazo de 05 (cinco) dias. Pois em 

analise aos autos, verifica-se que foi posto em liberdade mediante 

pagamento de fiança conforme fls. 17, e não acostou aos autos o 

endereço.CITE-SE e INTIME-SE o acusado.Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 25 de Janeiro de 

2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSIANE DA MATA 

PEREIRA, digitei.

Guiratinga, 27 de janeiro de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55999 Nr: 735-15.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Neves Tito, Gleide Vieira da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 (...)1) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.Em sede de 

contestação, a seguradora arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, sob o 

argumento de que, embora seja uma das seguradoras consorciadas do 

seguro DPVAT, a presente lide só poderia ser ajuizada contra a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, a qual ostenta a 

qualidade de administradora do aludido consórcio, na condição de líder. 

(...)Destarte, restando incontroverso que a requerida (PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS) é uma das seguradoras do consórcio DPVAT, 

caracterizada está a sua legitimidade passiva, pelo que REJEITO a 

preliminar levantada em sede de contestação.2) DAS PRELIMINARES DE 

IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUALA parte requerida, em sede de contestação, alegou mais 

duas preliminares, sendo elas, a irregularidade da representação do autor, 

bem como a ausência de interesse processual, uma vez que argumenta 

que a parte autora não fez prova suficiente de que houve o requerimento 

administrativo prévio(...)Desse modo, REJEITO as preliminares arguidas em 

sede de contestação pela requerida.3) DA PERÍCIA MÉDICA.DEFIRO a 

produção de prova pericial requestada pela empresa ré em sua 

contestação. Desde já, estabelecendo com de sua incumbência a 

responsabilidade integral pelo pagamento dos honorários periciais, nos 

termos do art. 95, do CPC.(...), NOMEIO a perita médica, atuante nesta 

Comarca, a DRA. ALINE APARECIDA DA CRUZ FERRAZ PESSOA - 

CRM/MT 8743, (...), INTIMEM-SE as partes, para que, em 15 (quinze) dias, 

caso queiram, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, indicarem 

assistente técnico e apresentarem os quesitos (art. 465, §1º do CPC)

(...).Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

27/01/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57831 Nr: 1501-68.2018.811.0036

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Processo n° 1501-68.2018.811.0036 (57831)

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado WELTON BISPO DOS 

SANTOS, encontra-se em lugar incerto e não sabido. Regularmente citado 

por edital (fl.59), não apresentou resposta à acusação, conforme 

certificado à fl.62.

Essas circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Destarte, com fundamento no sobredito art. 366 do CPP, DEFIRO o pedido 

ministerial de fl.63, portanto, SUSPENDO O PROCESSO E O CURSO DO 

PRAZO PRESCRICIONAL.

Outrossim, deixo de determinar a produção das provas antecipadas por 

não considerá-las de natureza urgente, pois, da análise do caso concreto, 

não vislumbro necessária tal produção, haja vista não existirem elementos 

que indiquem sua necessidade e o risco de não ser possível produzi-las 

no futuro (“periculum in mora”).

 Consoante entendimento jurisprudencial, só há provas urgentes naqueles 

casos de necessidade de testemunha ausentar-se da comarca, velhice, 

doença e etc., que inspirem ao juiz receio de que não possam ser 

produzidas no futuro (art. 225 do CPP).

Por fim, não verifico nenhuma das causas do art. 313, do Código de 

Processo Penal, de forma que é impossível a decretação da custódia 

cautelar.

 Ciência ao Ministério Público.

AGUARDE-SE em arquivo provisório, com as baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000131-37.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TESOURO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT4198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON FERREIRA BARBOSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000131-37.2018.8.11.0036. 

AUTOR(A): MUNICIPIO DE TESOURO REU: ILTON FERREIRA BARBOSA 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade 

Administrativa com Pedido Liminar ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

TESOURO/MT, pessoa jurídica de direito público, já qualificada nos autos, 

em desfavor de ILTON FERREIRA BARBOSA, também já devidamente 

qualificado. Alega a para te autora que, o requerido exerceu o mandato de 

Prefeito do Município de Tesouro/MT, no período de 01/01/2013 a 

31/12/2016, sendo que na condição de responsável pela prestação de 

contas do Município junto a Caixa Econômica Federal, não o fizera, posto 

que houve a notificação da referida empresa pública informando que não 

foram prestadas as contas referente ao Contrato de Repasse nº 

784317/2013. Relata, ainda, que a notificação da irregularidade na 

prestação de contas adveio com o aviso de que, se não efetuada em 

tempo hábil, poderá ser instaurada a Tomada de Contas Especial e a 

inclusão do Município no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do 

Setor Público (CADIN). A partir da mencionada situação, a parte autora, em 

razão de não ter recursos financeiros suficientes para devolver à 

empresa pública, Caixa Econômica Federal, os valores repassados no 

convênio, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, uma vez que alega 

ser de responsabilidade do antigo gestar tal irregularidade. Com a inicial 

foram carreados os documentos sob Id. 17191145, Id. 17190639 e Id. 

17190634. Devidamente notificado, o requerido apresentou sua defesa 

prévia sob Id. 19979332, pugnando pela rejeição da ação inicial, em 

síntese, devido a impossibilidade jurídica do pedido e ilegitimidade “ad 

causam” passiva em relação a sua pessoa, uma vez que, segundo ele, 

cumpriu com todas as obrigações do referido convênio, sendo que a sua 

continuidade era obrigação dos gestores que vieram posteriormente ao 

seu mandato. O requerido juntou documentos sob Id. 19979496. Assim, 

vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento. 1) DO 

RECIBEMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. Após a manifestação por 

escrito da parte requerida, o juiz deve decidir quanto ao recebimento ou 

rejeição da ação, segundo preceitua o art. 17, § 8º da Lei 8429/92: Art. 17 

§ 8º. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão 

fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de 

improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. 

Logo, a ação proposta em decorrência da prática de ato de improbidade 

só será rejeitada liminarmente, em decisão fundamentada, caso o 

Magistrado se convença da inexistência do ato de improbidade, da 

improcedência do pedido ou da inadequação da via eleita. No mesmo 

sentido, o posicionamento da jurisprudência pátria, firme no sentido de que 

a rejeição in limine apenas pode ser determinada quando manifesta a 

inexistência do ato de improbidade, quando patente de que se trata de 

pedido infundado, ou em razão de inadequação da via eleita, pois nesta 

ação prevalece o princípio do in dubio pro societate, senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

– JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – RECEBIMENTO DA INICIAL - PRESENÇA DE 

ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN 

DUBIO PRO SOCIETATE – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – 

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL OU 

DE RELAÇÃO JURÍDICA UNITÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER 

DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 77 DO CPC.1. A teor dos §§ 7º e 8º 

do art. 17 da Lei nº 8.429/92, a rejeição in limine da ação de improbidade 

administrativa só deverá ocorrer à luz de prova inequívoca da inexistência 

do ato de improbidade administrativa, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita, pois, nessa fase inicial de cognição sumária, 

prevalece o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior 

resguardo do interesse público. 2. Conforme entendimento pacificado pelo 

e. STJ "nas Ações de Improbidade, inexiste litisconsórcio necessário entre 

o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo, por não 

estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do CPC 

(disposição legal ou relação jurídica unitária)" – (REsp 896.044/PA, relator 

o Ministro Herman Benjamin, DJe de 19.04.2011). 3. Recurso conhecido e 

desprovido. Dito isso, verifico que a alegação do requerido não é 

suficiente, por si só, para afastar o processamento da ação, uma vez que, 

na sua defesa preliminar, não produziu nenhuma prova inequívoca para 

corroborar com as suas ponderações iniciais. Em análise da exordial, 

valendo-se de cognição sumária, é possível perceber a existência de justa 

causa para a propositura da ação, consubstanciada na averiguação de 

elementos concretos que atestem haver indícios suficientes acerca da 

materialidade da conduta desonesta e da responsabilidade do agente 

público. Os indícios da materialidade estão demonstrados pela juntada da 

documentação na qual se constata a realização do Contrato de Repasse 

nº 784317/2013/MCIDADES (Id. 17191145) e a falta da devida prestação 

de conta, conforme notificação sob Id. 17190640. Quanto à 

responsabilidade dos agentes, não há fragilidade na imputação que der 

respaldo à rejeição initio litis da demanda, uma vez que pelos elementos 

probatórios presentes no feito, inicialmente, verifica-se que a devida 

prestação de contas poderia ser realizada na administração de qualquer 

um dos ex-prefeitos. Em relação às demais alegações de natureza 

eminentemente meritória, naturalmente são reservadas para a fase 

instrutória do procedimento específico da ação de improbidade 

administrativa. No mais, dada a qualidade dos interesses disputados, de 

natureza eminentemente pública e indispensável, impõe o prosseguimento 

do feito, com o consequente recebimento da inicial. 2) DOS PEDIDOS 

LIMINARES. A parte autora ao propor a presente ação pugnou, 

liminarmente, pela não inclusão do Município de Tesouro/MT no Cadastro 

Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin), bem 

como no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal (SIAFI) como inadimplente, referente ao Contrato de repasse nº 

784317/2013/MCIDADES, uma vez que estão sendo tomadas todas as 

providências objetivando o ressarcimento ao erário. A antecipação de 

tutela tem seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Senão 

vejamos, segundo estabelece o art. 300, caput, Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Ao analisar, portanto, as duas condições 

específicas dos pedidos antecipatórios, noto pertinente o deferimento do 

pedido liminar. Ao compulsar os autos, percebe-se evidente o perigo de 

dano, vez que a inscrição nos sistemas CADIN e SIAFI implicarão na 

impossibilidade de firmar convênios, acordos, ajustes ou instrumentos 

congêneres para fins de recebimento de recursos estaduais ou 

municipais, enquanto não regularizada a situação. No que tange a 

probabilidade do direito, tem-se que sumariamente demonstrado que o 

contrato foi celebrado em gestão anterior, bem como o próprio ajuizamento 

dessa ação infere que estão sendo tomadas as providencias possíveis 

para sanar as irregularidades. Nesse sentido, o Superior Tribunal de 

Justiça já possui o entendimento: “PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO DE 

MUNICÍPIO NO CADASTRO DO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIAS QUE OBJETIVAM O RESSARCIMENTO 

AO ERÁRIO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se 

tratando de inadimplência cometida por gestão municipal anterior, em que o 

atual prefeito tomou providências para regularizar a situação, não deve o 

nome do Município ser inscrito no cadastro de inadimplentes. Precedentes 

do STJ. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu, com base na 

prova dos autos, que "há de ser liberada a inscrição de municipalidade no 

cadastro do SIAFI (...) se a administração que sucedeu o ex-gestor faltoso 

adota as providências tendentes ao ressarcimento ao erário, se fazendo 

expresso, outrossim, no sentido de entender enquadrada nesse 

entendimento a hipótese em causa". A revisão dessa orientação implica 

reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

Regimental não provido. (AgRg no AREsp 134472/DF, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 

22/05/2012). Portanto, o deferimento dos pedidos liminares, para 

suspensão da inscrição da municipalidade nos sistemas SIAFI e CADIN, é 

medida que se impõe. Decido. Ante o exposto, nos termos do art. 17, §9º, 

da Lei nº 8.429/92, RECEBO A INICIAL e para isso: 1) DEFIRO os pedidos 

LIMINARES expostos na inicial para SUSPENDER a inscrição do Município 

de Tesouro/MT nos sistemas CADIN e SIAFI. Assim, OFICIE-SE a CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL para que se abstenha em promover a inscrição do 

Município de Tesouro/MT nos sistemas CADIN e SIAFI, no que tange as 
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irregularidades do Contrato de Repasse nº 784317/2013/MCIDADES. 2) 

CITEM-SE PESSOALMENTE o requerido para que, querendo, ofereçam 

contestação de mérito no prazo de 15 (quinze) dias. 3) Posteriormente, 

caso algum dos requeridos conteste, INTIMA-SE o autor para, caso queira, 

apresentar impugnação à contestação de mérito, pelo prazo de 10 (dez) 

dias. 4) Após, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público. 5) Por fim, 

CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 27/01/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 67760 Nr: 1773-28.2019.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haviton Tomaz Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235/O

 Processo 1773-28.2019.811.0036

 Código: 67760

Sentença

Vistos, etc.

Aceita a proposta pelo autor do fato, HOMOLOGO por sentença para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos à transação penal, nos exatos 

termos consignados na audiência preliminar, visto que a parte faz jus ao 

benefício (art. 76 da Lei nº 9.099/95).

A presente decisão não importará em reincidência, devendo ser registrada 

apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) 

anos (art. 76, §4º, da Lei nº 9.099/95).

EXPEÇA carta precatória para comarca de Rondonópolis/MT, para que o 

juízo deprecado fiscalize o cumprimento das condições.

Aguarde-se a devolução da missiva em arquivo provisório.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de Janeiro 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000333-91.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WUAND CARLA OLIVAR DA LUZ GOMES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000333-91.2019.8.11.0096. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT RÉU: WUAND CARLA 

OLIVAR DA LUZ GOMES Vistos, etc. Trata-se de ação monitória proposta 

pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT/PA em face de WUAND 

CARLA OLIVAR DA LUZ GOMES, ambos qualificados. Recepcionada a 

causa pela r. decisão de Id. n.º 22136496, determinando que fosse 

marcada audiência de conciliação, o que foi atendido no Id. n.º 22596067, 

sendo a parte autora devidamente cientificada do ato, inclusive recolheu a 

diligência para cumprimento do ato, conforme Id. n.º 23791154. Termo de 

audiência de Id. n.º 24351270, informando a ausência da parte requerente, 

sem qualquer justificativa e a ausência da requerida, uma vez que não foi 

citada. Petitório de Id. n.º 24673800, a requerer a designação de nova 

audiência e requerendo a citação da parte no endereço encontrado. É o 

relatório. Decido. 1) De antemão, cumpre esclarecer que a parte autora 

não compareceu a audiência de conciliação e não apresentou qualquer 

justificativa para sua ausência, mesmo cientificada das consequência do 

não comparecimento, conforme r. decisão inaugural de Id. n.º 22136496. 

Logo, a ausência injustificada da parte autora a audiência de conciliação 

enseja a aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, 

conforme determina o artigo 334, § 8º, do CPC, abaixo transcrito: “Art. 

334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

(...); § 8.º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado; (...)”. Nesse passo, tendo em vista que a parte autora foi 

devidamente intimada para a solenidade aprazada para o dia 26/09/2019, 

às 17h00min, consoante certidão de Id. n.º 22596067, porém não atendeu 

ao comando judicial, praticando ato atentatório à dignidade da justiça, a 

aplicação da sobredita multa é medida que se impõe. 2) Isto posto, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de 1% de multa sobre o valor da 

causa, devendo ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 3) 

Ademais, DEFIRO o petitório de Id. n.º 24673800, de modo que REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada, para o dia 12 de março de 2020, às 

10h30min, a ser realizada pela conciliadora deste juízo. 4) CITE-SE a parte 

requerida, conforme requerido no Id. n.º 24673800. Assim, DEPREQUE-SE 

a citação à Comarca de Sinop/MT, de acordo com o e endereço declinado 

no sobredito petitório. 5) AGUARDE-SE a realização da solenidade. 

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71000 Nr: 285-62.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANE CAIMI, CAIMI & FIORI LTDA - ME, REGIANE 

FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimar as partes, via 

DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, pugnarem o que entender de 

direito, sendo o silêncio de ambas interpretado como quitação integral do 

crédito exequendo, tendo como consequência a extinção do feito pelo 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72364 Nr: 233-32.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR PEDRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FRANSCISCO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zeferino Pereira - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B, Joel Bortolassi - OAB:13326/PR

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimar as partes, via 

DJE, acerca do teor do laudo pericial de ref. 61, bem como para pugnarem 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47115 Nr: 88-78.2011.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADOF, MDNSH, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de internação compulsória promovida por JOANA 

APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA em face de ONOFRE ANTÔNIO DE 

OLIVEIRA FILHO, cumulada com obrigação de fazer para cumprir o dever 

político-constitucional de prestar serviço de saúde em face do MUNICÍPIO 

DE NOVA SANTA HELENA/MT E O ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

qualificados.

O requerido Onofre Antônio de Oliveira Filho, esteve na secretaria deste 

juízo, a informar que a sua vizinha mandou inserir um chip na sua cabeça 

e que deseja retirá-lo, que não faz mais uso da medicação prescrita pelo 

médico, porque necessita mais.

Entretanto, desde 20 de janeiro de 2020, está “acampado” nas 

dependências deste juízo, de modo a informar que só irá sair, após ser 

determinada por este Juízo a retirada do “chip” do seu ouvido, a teor do 

certificado à fl. 152, dos autos em apenso de cód. 70428 – n.º 

691-20.2012.8.11.0096.

Foi proferida a r. sentença, sendo determinada a internação compulsória 

do requerido, porém ainda não se efetivou, tendo em vista a peculiaridade 

que envolve esse tipo de providência.

Após, o requerido foi preso por perturbação, uma vez que tem perturbado 

os servidores desta casa de justiça, conforme de se extrai do Boletim de 

Ocorrência de n. 2020.23521, porém foi posteriormente liberado, vindo a 

retornar ao prédio do Fórum e se instalou definitivamente, como se sua 

casa fosse, mesmo havendo todas as tentativas de retirá-lo e tanto que 

foi preso posteriormente, em razão de ato obsceno, visto que estava 

tomando banho no jardim desta Comarca, que infelizmente não possui 

muro, sendo toda aberta.

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

 De antemão, cumpre esclarecer que o caso está sendo tratado como 

natureza de saúde pública, o que de fato é, uma vez que o requerido é 

comprovadamente portador de esquizofrenia, nos termos do laudo pericial 

de fl. 195/200 desse feito.

 O requerido até então permanecia por opção durante a noite na varanda 

do prédio do Fórum, mesmo tendo sido oferecido estadia pelo município de 

Itaúba/MT e também pelo munícipio de Santa Helena/MT, durante o dia ele 

permanecia no saguão desta Comarca, de modo pacífico, sem agredir 

fisicamente ou verbalmente qualquer pessoa, apenas aguardando a tão 

espera retirada do “chip”.

Calha frisar que a Assistente Social deste Juízo tem acompanhado o caso 

do requerido, dando-lhe o suporte necessário, mesmo havendo inúmeras 

recusas, tendo entrado em contato com o hospital, município e assistência 

social do município onde reside o requerido, de modo que foi 

disponibilizado pelo Município de Nova Santa Helena/MT a alimentação 

necessária, café da manhã, almoço e jantar para o requerido, bem como já 

mencionado foi oferecido estadia, porém sem sucesso, haja vista que o 

requerido se recusou.

 Todavia, no dia 23 de janeiro de 2020, o requerido insistiu em falar com a 

Gestora Judiciária, que resolveu atendê-lo, porém, após ela ficou abalada, 

emocionalmente exausta, causando desconforto também aos demais 

Servidores, o que levou a ser registrado o boletim de ocorrência de n.º 

2020.23521, por perturbação do trabalho ou sossego, tendo como vítima 

os Servidores do Fórum de Itaúba/MT.

 Ademais, no dia 26 de janeiro de 2020, foi compartilhado no aplicativo 

whatsapp um vídeo do requerido tomando banho despido no jardim do 

Fórum, o que resultou na sua prisão, ante a importunação ofensiva ao 

pudor, conforme boletim de ocorrência de n.º 2020.26173.

De todo modo, o requerido já vinha causando diversos transtornos na 

cidade de Nova Santa Helena/MT, conforme se extrai dos boletins de 

ocorrência de n.º 2020.6700, registrado 08/01/2020, por Solange 

Marcelino Silveira, onde informa que o requerido estava em visível estado 

de embriaguez e atirando pedra contra o telhado e ameaçando-a de morte, 

sendo que recentemente jogou veneno para matar sua cachorra.

No dia 13 de janeiro de 2020, foram registrados os boletins de ocorrência 

de n. 2020.12381 (registrado por Wilson Felipe Rodrigues Nunes) e n.º 

2020.12167 (Registrado por Natalio Gonçalves). No primeiro caso, a vítima 

Wilson Felipe narra que o suspeito estava na frente da sua casa jogando 

pedras e fazendo escândalo. No segundo caso, o senhor Natalio informa 

ter reconhecido o requerido como autor do crime de roubo cometido contra 

ele, onde um cidadão foi até a sua casa e arrombou a porta, estando ele 

dormindo, e o suspeito chegou a agredi-lo fisicamente com um pedaço de 

pau atingindo-o na região da cabeça.

Assim, ante os últimos acontecimentos narrados nos boletins de 

ocorrência acima descritos, não resta alternativa que não seja a aplicação 

de algumas medidas protetivas em desfavor do requerido, para fim de 

manter a segurança dos Servidores deste Juízo, bem como o necessário 

atendimento ao Público, de modo seguro.

Nesse passo, é importante mencionar que ao Juízo é conferido o poder 

geral de cautela, que permite ser adotada a medida que melhor se adequar 

ao caso, além daquelas já previstas, para fim de assegurar a eficácia das 

medidas, a teor do que dispõe o artigo 297 do Código de Processo Civil e 

artigo 139, inciso IV, ambos do CPC, abaixo transcritos:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 

(...)”.

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas 

para efetivação da tutela provisória”.

Desse modo, o julgador poderá se utilizar de todas as medidas 

necessárias para evitar o perecimento de direito e a efetividade da 

prestação jurisdicional, sendo necessária in casu a aplicação de algumas 

medidas protetivas para garantir a proteção esperada aos servidores 

desta Comarca, bem como a segurança do próprio requerido.

 1) Diante do exposto, visando manter a ordem pública e segurança do 

servidores DETERMINO o seguinte:

(a) PROIBIÇÃO do requerido ONOFRE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO de se 

aproximar dos SERVIDORES desta Comarca, salvo dos oficiais de justiça 

no estrito cumprimento do dever legal, no limite mínimo de 300 (trezentos) 

metros, bem como A PROIBIÇÃO do requerido ONOFRE ANTÔNIO DE 

OLIVEIRA FILHO de se aproximar do prédio desta Comarca também no 

limite mínimo de 300 (trezentos) metros, até que seja efetivada a sua 

internação, conforme já havia sido determinado no processo de n.º 

1131-79.2013.8.11.0096 – cód. 71840.

 Cumpre esclarecer que a medida ora deferida em nada afeta o direito de 

acesso justiça do requerido, que possui advogado constituído no 

processo, com livre acesso aos autos, o intuito da medida em questão é 

permitir que os servidores desta Comarca desenvolvam suas atribuições 

com segurança e tranquilidade.

 2) DETERMINO o Município de Nova Santa Helena, MANTENHA o requerido 

em sua unidade hospitalar em tratamento ambulatorial, seja hospital ou 

posto de saúde, sendo fornecida ao requerido a medicação necessária 

para o seu bem-estar, até que seja efetivada a sua internação 

compulsória já deferida, que inclusive reitero ser de responsabilidade do 

município e do Estado de Mato Grosso.

 Destaca-se que, se necessário, deverá ser realizada a sedação 

gradativa, com acompanhamento médico, visto que o requerido quebrou 

outrora uma ambulância e conseguiu fugir com ela em movimento.

 3) OFICIE-SE ao Comandante da Polícia Militar do município de Nova Santa 

Helena e OFICIE-SE a Coordenadoria Militar do E. TJMT, para PROMOVER a 

escolta do requerido, dado o seu histórico de violência, bem como para 

disponibilizar um agente para fazer a guarda no hospital ou posto de 

saúde em tempo integral, até a sua internação.

 4) OFICIE-SE a douta Autoridade Policial para fim informar o andamento da 

investigação do crime descrito no boletim de ocorrência de n.º 2020.12167

5) Tendo em vista que o processo da internação compulsória se encontra 

em carga com a douta perita para fins de elaboração de perícia, 

AUTORIZO que a secretaria desta vara receba a sua carga fictícia e 

encaminhei a carga a este Gabinete para fins de ser lançada está decisão 

no sistema Apolo, visto que nada impede que ante a urgência que o caso 

requer este Juízo profira decisões no presente feito.

 6) Após tudo cumprido, VENHA-ME o processo concluso sem demoras.

 7) CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, 
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como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 27 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000895-16.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR MARTINS DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANGELO ESPARAPANI OAB - SP185295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1000895-16.2019.8.11.0027 Vistos, etc. Preenchidos os 

requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, recebo 

a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição (art.334, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil). Desta feita, cite-se o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo legal, nos termos do art. 335, do Código de 

Processo Civil. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, art. 344). Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, 

CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 08 de janeiro de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63375 Nr: 689-19.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcio Teixeira, Rozineia Monteiro da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24749/MT, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257

 DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Vistos, etc.

Redesigno o ato para o dia 17 de março de 2020, às 16h00min.

 Expeça-se Carta Precatória para intimação das testemunhas que deverão 

comparecer no fórum de Rondonópolis, na data e horário agendados, bem 

como a intimação e condução dos réus para audiência, que será realizado 

por videoconferência.

 Defiro o pedido da acusação, abra-se vista dos autos ao MP, após 

volte-me os autos conclusos para análise dos autos.

 Cumpra-se.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8476 Nr: 704-08.2007.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Alberto Madalosso, Fábio Fernandes 

Menezes, Ricardo Ravazzi, Gilmar Nogueira Scheffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699, Wilson Lopes - OAB:7396-B/MT

 Certifico que a presente Ação Penal foi devidamente cadastrada e as 

penas implantadas no SEEU - Sistema de Execução Eletrônica Unificada. O 

que pode ser consultado pelo Número Único 704-08/2007.8.11.0027.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 30266 Nr: 106-78.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Oliveira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Consubstanciado no petitório de ref. 227, bem como no despacho de ref. 

198, em que o peticionante foi nomeado para patrocinar os interesses do 

réu, arbitro os honorários advocatícios em favor do defensor dativo, Dr. 

Bruno de Castro Silveira, em 1,5 URH, considerando o grau de 

complexidade e zelo da atuação do profissional.

Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

Itiquira/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64467 Nr: 1223-60.2019.811.0027

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdS, JAM, PRFdM, AMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joifer Alex Caraffini - 

OAB:13.909-B/MT, Joifer Alex Caraffini - OAB:13909/MT, Rafael 

Santos de Oliveira - OAB:14.885/MT, RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DE ALMEIDA - OAB:18562, Robinson Castro Miranda - 

OAB:332.736/SP

 Destarte, revigoro, pelos mesmos fundamentos iniciais, em desfavor de 

João Neto da Silva as seguintes medidas cautelares diversas da 

prisão:a)SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA de 

VEREADOR, até ulterior deliberação deste Juízo, com supedâneo no art. 

319, VI, do CPP;b)PROIBIÇÃO de contato com vítimas e/ou testemunhas 

por qualquer meio de comunicação, seja escrito, telemático ou tecnológico, 

inclusive através de terceiras pessoas;c)PROIBIÇÃO de frequentar as 

dependências da CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA, bem como da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IT IQUIRA a té  u l te r io r 

deliberação;d)COMPARECIMENTO mensal em Juízo para justificar suas 

atividades.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-74.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDIOMAR RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000195-74.2018.811.0027 Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. ID 

21006573), designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2.020, às 16h00min, a ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum 
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desta Comarca. Proceda-se à citação e intimação das partes para que 

compareçam à sessão de conciliação. Itiquira/MT, 27 de janeiro de 2.020. 

Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000297-62.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA DA SILVA (EXECUTADO)

ERIELSON DA SILVA PIRES (EXECUTADO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000297-62.2019.811.0027 Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. ID 

21727346), designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2.020, às 16h10min, a ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum 

desta Comarca. Proceda-se à citação e intimação das partes para que 

compareçam à sessão de conciliação. Itiquira/MT, 27 de janeiro de 2.020. 

Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000299-32.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUIZ ZIEMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Processo: 1000299-32.2019.8.11.0027. 

Vistos. Recebo a inicial, uma vez que satisfeitos os requisitos legais, e 

determino seu processamento independente do recolhimento de custas, 

nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito. Não 

havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 

do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, remetam-se os autos à 

conciliadora judicial desta Comarca, para realização de audiência de 

conciliação, pois, trata-se de procedimento admissível no caso concreto, 

em que os direitos debatidos são disponíveis, transacionáveis e não há 

manifestação expressa de ambas as partes dispensando a tentativa. 

Obtida composição amigável em audiência, venham-me os autos 

conclusos para homologação. Não havendo acordo e, também, não 

havendo o pagamento do débito, ou embargos pelo devedor, prossiga 

normalmente o feito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 15 de julho de 2019. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000296-77.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RODRIGO EZEQUIEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Processo: 1000296-77.2019.8.11.0027. 

Vistos. Recebo a inicial, uma vez que satisfeitos os requisitos legais, e 

determino seu processamento independente do recolhimento de custas, 

nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito. Não 

havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 

do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, remetam-se os autos à 

conciliadora judicial desta Comarca, para realização de audiência de 

conciliação, pois, trata-se de procedimento admissível no caso concreto, 

em que os direitos debatidos são disponíveis, transacionáveis e não há 

manifestação expressa de ambas as partes dispensando a tentativa. 

Obtida composição amigável em audiência, venham-me os autos 

conclusos para homologação. Não havendo acordo e, também, não 

havendo o pagamento do débito, ou embargos pelo devedor, prossiga 

normalmente o feito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 15 de julho de 2019. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000305-39.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CORREIA GONZALES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Processo: 1000305-39.2019.8.11.0027. 

Vistos. Recebo a inicial, uma vez que satisfeitos os requisitos legais, e 

determino seu processamento independente do recolhimento de custas, 

nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito. Não 

havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 

do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, remetam-se os autos à 

conciliadora judicial desta Comarca, para realização de audiência de 

conciliação, pois, trata-se de procedimento admissível no caso concreto, 

em que os direitos debatidos são disponíveis, transacionáveis e não há 

manifestação expressa de ambas as partes dispensando a tentativa. 

Obtida composição amigável em audiência, venham-me os autos 

conclusos para homologação. Não havendo acordo e, também, não 

havendo o pagamento do débito, ou embargos pelo devedor, prossiga 

normalmente o feito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 15 de julho de 2019. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000301-02.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS ALVES DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Processo: 1000301-02.2019.8.11.0027. 

Vistos. Recebo a inicial, uma vez que satisfeitos os requisitos legais, e 

determino seu processamento independente do recolhimento de custas, 

nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito. Não 

havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 

do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, remetam-se os autos à 

conciliadora judicial desta Comarca, para realização de audiência de 

conciliação, pois, trata-se de procedimento admissível no caso concreto, 

em que os direitos debatidos são disponíveis, transacionáveis e não há 

manifestação expressa de ambas as partes dispensando a tentativa. 

Obtida composição amigável em audiência, venham-me os autos 

conclusos para homologação. Não havendo acordo e, também, não 

havendo o pagamento do débito, ou embargos pelo devedor, prossiga 

normalmente o feito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 15 de julho de 2019. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000281-11.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE DA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Processo: 1000281-11.2019.8.11.0027. 

Vistos. Recebo a inicial, uma vez que satisfeitos os requisitos legais, e 

determino seu processamento independente do recolhimento de custas, 

nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito. Não 

havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 

do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, remetam-se os autos à 

conciliadora judicial desta Comarca, para realização de audiência de 

conciliação, pois, trata-se de procedimento admissível no caso concreto, 

em que os direitos debatidos são disponíveis, transacionáveis e não há 

manifestação expressa de ambas as partes dispensando a tentativa. 

Obtida composição amigável em audiência, venham-me os autos 

conclusos para homologação. Não havendo acordo e, também, não 

havendo o pagamento do débito, ou embargos pelo devedor, prossiga 

normalmente o feito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 15 de julho de 2019. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-76.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Processo: 1000309-76.2019.8.11.0027. 

Vistos. Recebo a inicial, uma vez que satisfeitos os requisitos legais, e 

determino seu processamento independente do recolhimento de custas, 

nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito. Não 

havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 

do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, remetam-se os autos à 

conciliadora judicial desta Comarca, para realização de audiência de 

conciliação, pois, trata-se de procedimento admissível no caso concreto, 

em que os direitos debatidos são disponíveis, transacionáveis e não há 

manifestação expressa de ambas as partes dispensando a tentativa. 

Obtida composição amigável em audiência, venham-me os autos 

conclusos para homologação. Não havendo acordo e, também, não 

havendo o pagamento do débito, ou embargos pelo devedor, prossiga 

normalmente o feito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 15 de julho de 2019. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000308-91.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO VIEIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Processo: 1000308-91.2019.8.11.0027. 

Vistos. Recebo a inicial, uma vez que satisfeitos os requisitos legais, e 

determino seu processamento independente do recolhimento de custas, 

nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito. Não 

havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 

do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, remetam-se os autos à 

conciliadora judicial desta Comarca, para realização de audiência de 

conciliação, pois, trata-se de procedimento admissível no caso concreto, 

em que os direitos debatidos são disponíveis, transacionáveis e não há 

manifestação expressa de ambas as partes dispensando a tentativa. 

Obtida composição amigável em audiência, venham-me os autos 

conclusos para homologação. Não havendo acordo e, também, não 

havendo o pagamento do débito, ou embargos pelo devedor, prossiga 

normalmente o feito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 15 de julho de 2019. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000310-61.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER JESUS DANIEL EICKOFF (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Processo: 1000310-61.2019.8.11.0027. 

Vistos. Recebo a inicial, uma vez que satisfeitos os requisitos legais, e 

determino seu processamento independente do recolhimento de custas, 

nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito. Não 

havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 

do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, remetam-se os autos à 

conciliadora judicial desta Comarca, para realização de audiência de 

conciliação, pois, trata-se de procedimento admissível no caso concreto, 

em que os direitos debatidos são disponíveis, transacionáveis e não há 

manifestação expressa de ambas as partes dispensando a tentativa. 

Obtida composição amigável em audiência, venham-me os autos 

conclusos para homologação. Não havendo acordo e, também, não 

havendo o pagamento do débito, ou embargos pelo devedor, prossiga 

normalmente o feito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 15 de julho de 2019. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000294-10.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE SOUZA SANTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Processo: 1000294-10.2019.8.11.0027. 

Vistos. Recebo a inicial, uma vez que satisfeitos os requisitos legais, e 

determino seu processamento independente do recolhimento de custas, 

nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito. Não 

havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 

do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, remetam-se os autos à 

conciliadora judicial desta Comarca, para realização de audiência de 

conciliação, pois, trata-se de procedimento admissível no caso concreto, 

em que os direitos debatidos são disponíveis, transacionáveis e não há 

manifestação expressa de ambas as partes dispensando a tentativa. 

Obtida composição amigável em audiência, venham-me os autos 
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conclusos para homologação. Não havendo acordo e, também, não 

havendo o pagamento do débito, ou embargos pelo devedor, prossiga 

normalmente o feito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 15 de julho de 2019. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-28.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BERNADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JAURU (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja a parte 

requerente intimada, através de seu(s) advogado(s), a respeito do inteiro 

teor da decisão proferida nos autos, bem como para que fique ciente da 

data e local designados para realização de Audiência de Conciliação, a 

saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara 

Única Data: 09/03/2020 Hora: 16:00 . Jauru/MT,·28 de janeiro de 2020. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34150 Nr: 1244-49.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Correia Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Homologação->Determinação

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ANTONIO CORREA 

NETO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS (fls. 

117/220).

Cálculos juntados às folhas 115/116, constando o valor principal, 

honorários de sucumbência.

O executado tomou ciência dos valores e nada manifestou (ref.88).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por ANTONIO CORREA 

NETO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Conforme se depreende dos autos, devidamente intimado e ciente da 

presente execução, o executado (ref.88) não apresentou impugnação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 115/116 (ref.84), nos 

seguintes termos:

a) Valor principal: R$ 64.406,39 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e 

seis reais e trinta e nove centavos);

b) Honorários sucumbenciais: R$ 1.503,05 (mil quinhentos e três reais e 

cinco centavos).

Intimem-se as partes da presente decisão.

Transitada em julgado, EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 55450 Nr: 125-43.2020.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Douglas Ferreira dos Santos, Thiago 

Soares do Nascimento Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Despacho->Mero expediente.

1 - Trata-se de Carta Precatória, oriunda da Comarca de Pontes e 

Lacerda-MT, objetivando a inquirição das testemunhas, consoante a 

finalidade descrita na (pág. 2).

2 - Assim, designo a audiência para o dia 13 de ABRIL de 2020, às 

17h30min (horário de Mato Grosso).

3 - Comunique-se ao Juízo deprecante.

4 - Intimem-se as testemunhas, o Ministério Público e a Defesa, no caso de 

advogado constituído.

5 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

6 - Cumpra-se, conforme o deprecado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 50400 Nr: 2260-96.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rondomarco Grassiote

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLANDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:21777/O

 Vistos, etc.

 Considerando que o Presentante do Ministério Público estará no gozo de 

licença médica nos dias 30 e 31 de janeiro e 3 de fevereiro de 2020, 

necessária a readequação da pauta.

 DISPOSITIVO

 Desta feita, REDESIGNO a solenidade para o dia 19 de MAIO de 2020, às 

13h30min.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 51916 Nr: 213-18.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS - OAB:15500/O

 Vistos, etc.

 Considerando que o Presentante do Ministério Público estará no gozo de 

licença médica nos dias 30 e 31 de janeiro e 3 de fevereiro de 2020, 

necessária a readequação da pauta.

 DISPOSITIVO

 Desta feita, REDESIGNO a solenidade para o dia 19 de MAIO de 2020, às 

14h15min.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43236 Nr: 459-82.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENI PREVIDELI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desta feita, DESTITUO expert nomeado outrora e, nomeio o Dr. 

JEFFERSON THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no 

CRM-MT n. 9286, com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila 

Mariana, Cáceres/MT, CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 

996841516, o qual deverá cumprir o encargo que lhe foi atribuído 

independentemente de termo de compromisso. Intimem-se as partes para, 

na forma do art. 465, §1º, do CPC, manifestarem-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que a autarquia demandada deverá ser intimada 

nos termos do art. 183 do CPC.Fica desde já arbitrado para pagamento 

dos honorários periciais o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser 

pago por meio de sistema próprio da Justiça Federal.Após, Intime-se o(a) 

perito(a) dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que promova o 

agendamento, comunicando, desde logo, a data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão).Agendada a perícia, 

cientifiquem-se as partes da data, horário e local. Deverá a parte autora 

comparecer munida de seus documentos pessoais e exames médicos, 

laudos e outros dados que repute necessários ao esclarecimento do(a) 

perito(a).Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo.DETERMINO ainda, a realização de laudo 

sócio-econômico, a ser realizado pela equipe credenciada pelo Tribunal de 

Justiça. Devendo ser intimado o profissional para designação da data do 

estudo e apresentação do laudo em 20 (vinte) dias. São os seguintes os 

quesitos do juízo: 1) Qual a renda mensal per capita da família do 

periciando? 2) É inferior a ¼ do salário mínimo vigente? 3) Ainda que a 

renda mensal familiar per capita seja superior a ¼ do salário mínimo, 

restou demonstrada a condição de miserabilidade do (a) periciando (a), 

expressa na situação de carência de recursos para subsistência? Devem 

ser respondidos, além dos quesitos do estudo socioeconômico do Juízo, 

acima referidos, os quesitos apresentados pelo INSS (Ref. 11) e da parte 

autora (fls.10/12)(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 15013 Nr: 825-34.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por IRACEMA JESUS DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Partes qualificadas no feito.

Apresentados os cálculos pela parte exequente (9/5/2019), foi 

determinada a intimação da autarquia (13/6/2019).

Na (Ref. 4), o INSS juntou nos autos informação acerca do óbito da 

exequente, razão pela qual requer a suspensão do feito, para 

regularização do polo ativo com habilitação de possíveis herdeiros, bem 

como que seja decretada a dedução dos valores levantados após a morte 

da beneficiária.

DISPOSITIVO

Posto isso, diante do falecimento da parte autora, nos termos do art. 313, I, 

do CPC, SUSPENDO o processo e determino a intimação do causídico que 

a representava, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o 

nome dos herdeiros para processamento da habilitação, sob pena de 

extinção do feito, com fulcro no art. 313, §2°, II, do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38730 Nr: 97-17.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEUZA HONORATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DISPOSITIVOPosto isso, com espeque no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na 

inicial.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3°, do 

CPC; no entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 52304 Nr: 405-48.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Rogério Baptista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladário Silva Borges Filho - 

OAB:8.104 - MT

 Visto.

Trata-se de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu 

denúncia em face de JAMES ROGÉRIO BAPTISTA, pela prática, em tese, 

do delito previsto nos art. 168, §1º, III do Código Penal.

Recebimento da denúncia na data de 12/03/2019 (ref: 4).

 Citação (ref: 14).

Resposta à acusação (ref: 16).

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de ABRIL de 2020, às 13h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

Intime-se o acusado, seu (sua) patrono (a) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra designada 

e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não comparecimento 

acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 Anoto as TESTEMUNHAS ARROLADAS às pág. 04, ref: 16.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Nota-se que o advogado constituído não apresentou procuração, portanto 

intime-se o advogado para, no prazo de 05 dias, apresentar aos autos 

procuração “ad judicia”.

Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34301 Nr: 1324-13.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido Alves Sobreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE APARECIDO ALVES SOBREIRA, 
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Cpf: 01528401174, Rg: 17907063, Filiação: Rosa Maria Sobreira Alves e 

Claudemir Alves de Oliveira, data de nascimento: 26/01/1986, brasileiro(a), 

natural de Arapiraca-AL, convivente, montador de torre, Telefone 65 

99601-7354. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos. Trata-se de AÇÃO PENAL em desfavor de JOSÉ 

APARECIDO ALVES SOBREIRA pela suposta prática do delito descritos 

nos art. 310, do CP. À fl. 157 o Ministério Público requereu a declaração de 

extinção da punibilidade do autor dos fatos, diante da ocorrência de 

prescrição. Pois bem. A suposta infração penal em testilha ostenta, pena 

máxima de 01 (um) ano de detenção, vejamos: Art. 310 - Permitir, confiar 

ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com 

habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a 

quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não 

esteja em condições de conduzi-lo com segurança: Penas - detenção, de 

seis meses a um ano, ou multa. A vista disso e atento ao comando do 

artigo 109, inciso V do Código Penal, tomando como base a pena máxima 

em abstrato para os delitos, verifico que o lapso prescricional no caso em 

testilha é de 04 (quatro) anos, quanto ao crime capitulado no art. 310, do 

CTB. Nesse diapasão, considerando que a denúncia foi recebida em 

05/08/2015 (fl. 69), não ocorrendo nenhuma causa suspensiva ou 

interruptiva da prescrição, evidencia-se que até a presente data 

(13/01/2020) já transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) 

meses. Portanto, necessário o reconhecimento da prescrição, não se 

fazendo necessário o prosseguimento do feito. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ APARECIDO ALVES 

SOBREIRA, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, 

o que faço com fulcro no artigo 109, inciso V, c/c art. 107, inciso IV, 

ambos do Código Penal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago Silvestre Perrut, 

digitei.

Jauru, 27 de janeiro de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32330 Nr: 1196-27.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cordeiro Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal - CJF.

Jauru, 27 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 49961 Nr: 2003-71.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERICA FERNANDES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO LIMINAR proposta por 

MIGUEL MELO RIBEIRO, representado por sua genitora ERICA FERNANDES 

DE MELO, em face de ANTONIO PAULO SILVA RIBEIRO, vulgo 

“MORGADO”. Partes qualificadas no feito.

 Este Juízo, conforme Ref. 4, arbitrou alimentos provisórios em favor da 

parte autora, assim como determinou a realização de audiência de 

conciliação.

 Realizada a solenidade, a tentativa de acordo restou inexitosa (Ref. 18).

 A parte autora, na Ref. 26 e 27, aporta pedido de redesignação de 

audiência, assim como apresenta o endereço atualizado da parte 

requerida.

 Vieram-me os autos com conclusos.

 É breve relato. Decido.

 Considerando que a audiência de conciliação realizada restou infrutífera 

(Ref. 18),

Designe nova audiência de conciliação, devendo ser procedida à citação 

do réu no endereço apresentado pela parte autora (Ref. 27).

 O requerido deverá ser citado acerca do teor da inicial, advertindo-o que 

o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, contados da 

data: I - da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar desinteresse no 

acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no mandado as advertências 

do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu defensor, para comparecer à 

audiência a ser designada (art. 334, § 3º CPC).

Não sendo celebrado acordo em audiência, sendo apresentada a 

contestação no prazo legal, dê-se vista à parte autora para impugnação 

em 15 (quinze) dias.

O não comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência 

de conciliação, importará a aplicação de multa de 2% sobre o valor da 

causa (art. 334, § 8º do CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55129 Nr: 1841-42.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenil Paulino Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor da petição e documentos de ref.: 40 dos 

autos, IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. REMETER os autos ao presentante do Ministério Público para que se 

manifeste, requerendo o que entender pertinente.

Jauru, 27 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30416 Nr: 234-38.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Pereira dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)
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Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal - CJF.

Jauru, 27 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31442 Nr: 207-21.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vital Severo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal - CJF.

Jauru, 27 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47508 Nr: 566-92.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I P PAULA, OLIMPIO LOPES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor dos avisos de recebimento de ref.: 39 e 40 

dos autos, IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte autora, através de seus advogados para que, fiquem 

cientes da juntada dos Avisos de Recebimento informando a ausência de 

localização dos executados, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promovam o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente.

Jauru, 27 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38259 Nr: 1349-89.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucileia Sancore da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).DISPOSITIVOPosto isso, com espeque no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o laudo pericial (Ref. 44) e, por conseguinte, 

JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora na inicial.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3°, do CPC; no entanto 

SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo sem recurso contra a decisão, DETERMINO que 

providencie o cadastramento no Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF) e realize o necessário 

para pagamento. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39242 Nr: 264-34.2016.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Maria de Souza Silva, Klinger da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cassiano de Moura, Alzira Maria Cândida 

de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:OAB/MT 

15440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor das informações prestadas na ref.: 144 dos 

autos, IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR as partes, através de seus advogados, via DJE para que, 

fiquem cientes que foi designado o dia 13/02/2020, às 08 horas, tendo 

como ponto de encontro entre as partes e o perito o Fórum da Comarca de 

Jauru/MT, para instalação dos trabalhos e vistoria técnica, bem como 

INTIMÁ-LOS para que tragam aos autos documentos que corroborem para 

resolução do feito que porventura não constem nos autos, tais como: 

Mapa Cadastral do imóvel e matrículas atualizadas;

Jauru, 27 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41046 Nr: 946-86.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geaze de Souza Azevedo, Onesimo Martins 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT 

- OAB:17496/E, EDUARDO SANTOS DE PAULA - OAB:20135/O

 Ante o exposto, na forma do novel art. 28-A, §13, do CPP, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GEAZE DE SOUZA AZEVEDO e ONESIMO 

MARTINS DOS SANTOS, pelo cumprimento integral do ACORDO DE NÃO 

PERSECUÇÃO PENAL. RESTITUA-SE a arma de fogo apreendida, 

conforme o determinado na decisão de Ref. 85; devendo ser apresentada 

guia de translado ou pessoa com autorização para o porte.PROCEDA-SE à 

transferência da quantia paga como fiança (Ref. 95) ao procedimento 

próprio da Conta Única, para destinação às entidades 

cadastradas.Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, ARQUIVE-SE, 

com as devidas baixas e anotações.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42711 Nr: 136-77.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, a conceder a 

aposentadoria rural por idade a MARIA HELENA, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(27/10/2016 – pág. 13), o que faço com fulcro nos art. 201, §§ 12 e 13 

CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.E, por conseguinte, 

declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 487, I, do CPC.Tratando-se de verba de caráter alimentar, concedo a 

tutela de urgência de natureza antecipada, a fim de determinar ao INSS 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE O BENEFÍCIO, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção 

monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a 

partir da citação. A correção monetária, desde cada vencimento, pelo 

INPC, nos termos do art. 41-A na Lei n. 8.213/91; nos termos da tese 

firmada pelo STJ (Tema 905). Os juros moratórios serão calculados de 

forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a 

partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a 

citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 

1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir 

de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do 

CC /2002 e 161, § 1º, do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52304 Nr: 405-48.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Rogério Baptista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladário Silva Borges Filho - 

OAB:8.104 - MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. INTIMAR o advogado do denunciado, via DJE, para que fique ciente da 

expedição de carta precatória à Comarca de Pontes e Lacerda/MT para o 

interrogatório do denunciado e inquirição das testemunhas arroladas pela 

defesa.

2. INTIMÁ-LO ainda para que, nos termos do despacho de ref. 19, 

apresente no prazo de 05 (cinco) dias a procuração “ad judicia”.

Jauru, 27 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47896 Nr: 797-22.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA DAS GRAÇAS BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor da certidão de ref.: 50 dos autos, 

IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte requerente, através de seus advogados, via DJE para 

que, no prazo de (quinze) dias promova o andamento do feito, requerendo 

o que entender pertinente.

Jauru, 28 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 55404 Nr: 94-23.2020.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Silva Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória para realização de audiência de inquirição da 

vítima descrita à pág. 02.

Assim, designo a audiência para o dia 11 de MAIO de 2020, às 13h30min 

(horário de Mato Grosso).

Comunique-se ao Juízo deprecante.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 52798 Nr: 676-57.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderli da Silva Gregório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT 8.311, Gracieli Borges Maria - OAB:OAB/MT 21.832, Luiz 

Nelson Zuchetti Júnior - OAB:OAB-MT 15.130, Mayara Serafim dos 

Reis Oliveira - OAB:OAB/MT 21.904

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro o pedido do ministério público, 

concedendo o prazo de 05 dias para manifestação. Verifico às folhas 148 

que os advogados constituídos foram devidamente intimados a 

comparecer a solenidade, porem não compareceram nem justificaram a 

ausência; assim, concedo o prazo de 05 dias a fim de que informem o 

motivo imperioso da ausência na solenidade, sob pena de multa de 10 

salários mínimos, conforme dicção do art. 265 do CPP. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 54358 Nr: 1473-33.2019.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Espirito Santo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIONE OLIVEIRA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando que o Presentante do Ministério Público estará no gozo de 

licença médica nos dias 30 e 31 de janeiro e 3 de fevereiro de 2020, 

necessária a readequação da pauta.

 DISPOSITIVO

 Desta feita, REDESIGNO a solenidade para o dia 18 de MAIO de 2020, às 
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15h.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000188-85.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000188-85.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo a análise do mérito. Os pedidos do autor são 

parcialmente procedentes. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta JOSÉ 

AUGUSTO DOS SANTOS, em face de ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando indenização por danos morais em razão de protesto indevido. 

A parte reclamante propôs a presente ação, requerendo indenização por 

danos morais em razão de protesto indevido efetivado pelo reclamado. O 

autor afirma que necessitou utilizar seu cheque para saldar uma dívida no 

hospital que estava internado, contudo, o cheque foi rejeitado em razão do 

protesto realizado a pedido do reclamado, bem como, foi impedido de emitir 

notas fiscais em razão do referido protesto, afirma que o pagamento da 

dívida ocorreu em 18/01/2019, e o protesto da dívida realizado em 

28/01/2019. No mérito, o reclamado admite a quitação da dívida, contudo, 

alega que inexiste nos autos provas do dano moral alegado. Pois bem. No 

presente caso, restou demostrado o ato ilícito praticado pelo reclamado, 

haja vista que levou a protesto uma dívida que já estava quitada, conforme 

prova o extrato do processo administrativo, ocasionando danos ao 

reclamante, como a rejeição do cheque, bem como, o impedimento de 

emissão de notas fiscais, fatos estes, que ultrapassam o mero 

aborrecimento. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA PARTE RECORRIDA - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO 

OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A 

parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida, de modo 

que não ficou demonstrada a legalidade do protesto do seu nome no 

Cartório de Protesto . 2- Na hipótese, o referido protesto foi indevido , o 

que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos 

artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o 

chamado dano in re ipsa. 4- O dano moral deve ser fixado em 

consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em 

respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). 5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

0001768-52.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2019, Publicado no 

DJE 22/11/2019). No caso concreto, o fato, protesto indevido de dívida 

quitada, por si só, configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que 

independe de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo as 

circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado pelo Reclamante 

para: a) determinar o cancelamento do protesto, objeto da lide; b) 

determinar a exclusão do nome do reclamante da Dívida ativa do Estado de 

Mato Grosso concernente ao débito discutido nestes autos; c) condenar a 

parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a 

partir do arbitramento, acrescido de juros moratórios aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, 

com redação da Lei nº 11.960/09, a partir da citação, extinguindo o feito 

com resolução de mérito. Oficie-se ao CARTÓRIO do 2º Oficio da cidade 

de Jauru, determinando a baixa do protesto em definitivo dos dados da 

parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 2025 Nr: 334-39.2002.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AASIM - ASSESSORIA, SERVIÇO, 

INFORMÁTICA E MARKENTING LTDA, ANTÔNIO APARECIDO GONSALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19645, ANTÔNIO FERNANDO MANCINI - OAB:1581, 

ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, ESTEVÃO MANOEL 

ALVES CORRÊA FILHO - OAB:7607, JOSYNÁLIA BARBARA AMORIM 

DE ALMEIDA - OAB:10.676/MT, MARIANA SILVA CAMARGO - 

OAB:18290, VÂNIA CLEIA SOUZA LOPES - OAB:6891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELIA MARIA B. M. DE DEUS 

- OAB:2124, ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/O, 

APERLINO LOUREIRO NETO - OAB:15612/O, ELIZETE MORALES 

BEZERRA - OAB:5234, SOUVENIR DAL´ BÓ JÚNIOR - OAB:11.058/MT

 “Vistos.

1. Ante o término da fase instrutória abra-se vistas dos autos para partes 

para apresentarem memoriais finais, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) 

dias, iniciando-se pelo autor.

2. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43429 Nr: 1012-92.2018.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de JOELMA ALVES DE OLIVEIRA, sustentando, em síntese, 

haver excesso de execução.

Devidamente intimada à parte exequente quedou-se inerte, conforme 

certidão de Ref: 57.
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Foi o relatório. Fundamento. DECIDO.

2. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de JOELMA ALVES DE OLIVEIRA, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Ademais, verifica-se que apesar de devidamente intimada à parte 

exequente, se manteve inerte, conforme certidão acostada em Ref: 57.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, uma vez que a divergência de valores existe quanto a 

aplicação das taxas de juros para a correção dos valores executados, 

motivo pelo qual o presente incidente deve ser julga procedente.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de JOELMA ALVES DE OLIVEIRA, motivo pelo 

qual homologo, desde já, o cálculo apresentado em Ref: 45 e, por 

corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição 

de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado quando 

transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada, após prossiga 

no cumprimento da sentença, com a expedição de RPV, em favor da parte 

exequente.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26550 Nr: 342-59.2015.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE DA SILVA TURISMO ME, PAULO 

SÉRGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido contido no petitório de Ref: 61. Assim, determino a 

expedição de mandado de penhora e avalição, devendo o Oficial de 

Justiça proceder à penhora dos bens descritos na referida petição e a 

sua avaliação, com obediência à ordem preferencial do artigo 835 do CPC, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, os executados (art. 829, § 1º, CPC).

2. Intimem-se. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37442 Nr: 1787-44.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIL BARBOSA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, que 

pode ter por base título executivo judicial ou extrajudicial. Sobre esta última 

possibilidade, dispõe a Súmula 279 do STJ: “É cabível execução por título 

extrajudicial contra a Fazenda Pública”.

 2. Intimem-se, pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 

9.494/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício 

requisitório de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

4. Ademais, indefiro os pedidos contidos nos itens “b” e “c”, da petição de 

Ref: 42.

5. Proceda-se à alteração do tipo de ação, no Cartório Distribuidor e 

demais registros cartorários, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23996 Nr: 248-48.2014.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONTINA DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono o presentes autos a fim de intimar a 

parte autora, através de sua advogada, para requerer o que é direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28376 Nr: 956-64.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZARIO VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZARIO VALADARES, Filiação: Olimpia 

Valadares e Benedito Valadares, data de nascimento: 19/01/1964, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, divorciado(a), pedreiro, 

Telefone (66) 9923-5341. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder com a Intimação do réu IZARIO VALADARES para 

comparecer a audiência instrutória desginada para o dia 04/02/2020 as 

16:00 horas, horário de Cuiabá/MT, no edifício do fórum local Situado na 

rua O n°220, Bairro: Cajus, Cidade: Juscimeira/MT.

Resumo da Inicial: Denunciado como incurso no delito tipificado no art.12 

da Lei 10.826/2003

Despacho/Decisão: “Vistos.1. Primeiramente, consigno que o Defensor 

Público Titular desta Comarca, cumula suas funções na Comarca de 

Jaciara - MT, sendo que o mesmo encontra-se nesta data exercendo suas 

atribuições naquele município, motivo pelo qual, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04/02/2020, às 16h00min (horário oficial 

de Cuiabá – MT).2. Presentes intimados. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatris Soares 

Mascarenhas, digitei.

Juscimeira, 27 de janeiro de 2020

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 4 8/2019-DF

THATIANA DOS SANTOS, JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE MARCELANDIA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

 CONSIDERANDO a determinação do Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha – Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça, profer ida no expediente CIA n. 

0040155-38.2018.8.11.0000;

 CONSIDERANDO a Recomendação n. 37, de 15 de agosto de 2011, do 

CNJ;

 RESOLVE:
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Art. 1º. INSTITUIR a Comissão Permanente de Avaliação Documental – 

CPAD, da Comarca de Marcelandia, formada pelos seguintes servidores:

Milene Batista Ribeiro – Gestora Geral – matrícula 6372;

Geraldo Alves Colaço Junior – Gestor Administrativo III, matrícula 32673;

Lovania Beatriz Zeretzki, Gestora Judiciária, matrícula 13443;

Andressa Caroline de Barros Colpini Okada –Distribuidora, matrícula 

25752;

Adriana Espindola Benicio – Técnica Judiciária, matrícula 40195;

Cicero Aparecido Lourenção – Técnico Judiciário, matrícula 40196;

 Parágrafo único – A Magistrada, Diretora do Foro, comporá a equipe como 

Coordenador da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – 

CPAD, desta Comarca.

 Art. 2º - Determinar à/o Gestor(a) Judiciário(a), no que tange a processos 

judiciais de sua Secretaria, que extraiam as informações dos processos 

judiciais arquivados por intermédio do Sistema de Inspeção e 

Acompanhamento Processual - SIAP, menu temporalidade, devendo sanar 

eventuais dúvidas com o Departamento de Aprimoramento da Primeira 

Instância – DAPI, sobre a higidez das informações ali inseridas.

 Art. 3º - Determinar aos servidores pertencentes à Comissão ora criada, 

que apresentem relatório circunstanciado à Diretoria do Foro, 

descrevendo a situação dos documentos e processos de sua unidade e 

que se encontram acumulados no arquivo central desta Comarca, visando 

eventual descarte daqueles achados que, na avaliação e seleção do juízo 

competente, forem considerados sem valor permanente, mediante critérios 

de responsabilidade social e preservação ambiental, observados, em 

todos os casos, as tabelas de temporalidade do Conselho Nacional de 

Justiça.

 Art. 4º - Determinar à Central de Administração que repasse os arquivos 

digitais contendo normativos e tabelas de temporalidade às Secretarias 

envolvidas nessa tarefa, a fim de lhes nortear os trabalhos.

 Art. 5º – Estabelecer o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para 

apresentação dos resultados a esta Diretoria, a contar da publicação 

desta portaria.

 Art. 6º - Havendo necessidade de convocação extraordinária dos 

servidores que pertencem à Comissão, bem como outros que a Comissão 

entender pertinentes, fica autorizada a convocação via sistema de 

Sistema de Gestão de Pessoas – SGP, sob a Coordenação da Central de 

Administração.

 Art. 7º - Publique-se e cumpra-se. Revogando-se as disposições em 

contrário.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000546-58.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FERREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito. 

MARCELÂNDIA, 28 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002231-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO FIGUEIREDO LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito, sob 

pena de devolução da missiva ao respeitável Juízo Deprecante. 

MARCELÂNDIA, 28 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76454 Nr: 1244-18.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NLDS, MFLDS, JLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48926 Nr: 751-22.2010.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CRUZ MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOCÊNCIO JANENE, JANE ELIZABETH 

BLUMENTHAL MACHADO JANENE, ANIZIO JANENE, ALDO COSTA, LEILA 

MARIA JANENE COSTA, SONIA MARIA DE ANDRADE JANENE, 

TEMISTOCLES NUNES SILVA SOBRINHO, ALAN CARDEK RIZZATO, 

MARIA CLAUDENIR GENTILIN RIZZATO, STELLA DINIZ JUNQUEIRA, 

ANTÔNIO OLINTO DINIZ JUNQUEIRA, FAUZE EL-KADRE, SALIMI JANENE 

EL-KADRE, LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA, ANGELO ARTHUR DE MIRANDA 

FONTANA, CARMEM MARIA GUERRA MOLEIRINHO RIBEIRO, HUGO 

VILELA RIBEIRO, MARIA EUNICE SIMÕES DE OLIVEIRA, JOAQUIM 

CANDIDO DE OLIVEIRA, MARIA LIGIA DE LACERDA CHAVES JACINTO, 

JOÃO JACINTO HONÓRIO DA SILVA, HELIO VILELA RIBEIRO, DINALVA 

LOURENÇO MARTINS BORGES, DIVINO MARTINS BORGES, NAZIR 

HADDAD, MARIA IZABEL SAJOVIC HADDAD, RANGEL CLETON SISTI, 

JOSÉ MARIA RIBEIRO LOURENÇO, ANTONIO LOURIVAL GODOY, LYGIA 

GUANASI LIMA FONTANA, AGROPECUÁRIA SPAK LTDA, JOSÉ JORGE 

DINIZ JUNQUEIRA, SILVANA ALVES MORANDINI JUNQUEIRA, FLÁVIA 

DAS NEVES, EVA RIBENBOIN STEINBRUCH, STEFAN KOLLER, ROSE 

MARIA BENEZKE KOLLER, RODRIGO FERST BERTOLIN, JOAQUIM SOUTO 

SILVA, DORIS STEINBUCH, DANIEL DE MELO PACHECO, MAGDA RAMOS 

PACHECO, FRANCISCO ACACIO GILBERT DE SOUZA, CATHIA REGINA 

BELOTTI DE SOUZA, LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA, GUIOMAR 

HELENA FARIA DE OLIVEIRA, HELENA MARIA ROSA, MARCOS AURÉLIO 

VIANA DA CUNHA, BENITO DAUFENBACH, ARETUZA DOS REIS 

DAUFENBACH, SALIM FELICIO, ANTONIO LUIZ DE SOUZA, JOSÉ 

DONIZETE DE SOUZA, ALZIRO APARECIDO DE SOUZA, JOÃO ELIA 

MORMUL, EDUARDO WRZECIONEK, MARLENE BELO WRZECIONEK, 

EDWIRGE GALBIATI, MARIA ENCARNAÇÃO VICENTE GALBIATI, 

IMOBILIÁRIA TABAPUÃ LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Vicente Leon - OAB:MT - 

4.l46-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608/MT, Demilson Nogueira Moreira - OAB:6491-B/MT, 

Diomar Rezzieri - OAB:10.601/MT, Eduardo Marchetto - 

OAB:111274/SP, Gustavo Martins Marchetto - OAB:209893/SP, 

Marcio Luiz Niero - OAB:11333-PR, Rafael Tadeo dos Santos - 

OAB:40.966/PR, Ricardo Accacio Moreira de Mello - 

OAB:MT0021740O, Vitorino Pereira da Costa - OAB:4671/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 56/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Ricardo Accacio Moreira de Mello 

para proceder a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro ) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 914 de 1067



horas sob pena da adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62251 Nr: 2013-76.2007.811.0023

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDE VIEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOCÊNCIO JANENE, JANE ELIZABETH 

BLUMENTHAL MACHADO JANENE, ANIZIO JANENE, ALDO COSTA, SONIA 

MARIA ANDRADE JANENE, LEILA MARIA JANENE, TEMISTOCLES NUNES 

SILVA SOBRINHO, ALAN CARDEK RIZZATO, MARIA CLAUDENIR GENTILIN 

RIZZATO, STELLA DINIZ JUNQUEIRA, ANTÔNIO OLINTO DINIZ JUNQUEIRA, 

FAUZE EL-KADRE, SALIMI JANENE EL-KADRE, LUIZ CANDIDO DE 

OLIVEIRA, RANGEL CLEITON SISTI, CARMEM MARIA GUERRA 

MOLEIRINHO RIBEIRO, HUGO VILELA RIBEIRO, MARIA EUNICE SIMÕES DE 

OLIVEIRA, JOAQUIM CANDIDO DE OLIVEIRA, MARIA LIGIA DE LACERDA 

CHAVES JACINTO, JOÃO JACINTO HONÓRIO DA SILVA, HELIO VILELA 

RIBEIRO, DINALVA LOURENÇO MARTINS BORGES, DIVINO MARTINS 

BORGES, NAZIR HADDAD, MARIA IZABEL SAJOVIC HADDAD, JOSÉ 

MARIA RIBEIRO LOURENÇO, ANTONIO LOURIVAL GODOY, LYGIA 

GUANASI LIMA FONTANA, ANGELO ARTHUR DE MIRANDA SANTANA, 

JOSÉ JORGE DINIZ JUNQUEIRA, SILVANA ALVES MORANDINI 

JUNQUEIRA, FLÁVIA DAS NEVES, AGRO-PECUÁRIA SPACK LIMITADA, 

STEFAN KOLLER, ROSE MARIA BENEZKE KOLLER, RODRIGO FERST 

BERTOLIN, JOAQUIM SOUTO SILVA, DORIS STEINBUCH, EVA RIBENBOIM 

STEINBUCH, DANIEL DE MELO PACHECO, MAGDA RAMOS PACHECO, 

FRANCISCO ACACIO GILBERT DE SOUZA, CATHIA REGINA BELOTTI DE 

SOUZA, LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA, GUIOMAR HELENA FARIA 

DE OLIVEIRA, HELENA MARIA ROSA, MARCOS AURÉLIO VIANA DA 

CUNHA, BENITO DAUFENBACH, ARETUZA DOS REIS DAUFENBACH, 

SALIM FELICIO, ANTONIO LUIZ DE SOUZA, JOSÉ DONIZETE DE SOUZA, 

ALZIRO APARECIDO DE SOUZA, JOÃO ELIA MORMUL, EDUARDO 

WRZECIONEK, MARLENE BELO WRZECIONEK, EDWIRGE GALBIATI, 

MARIA ENCARNAÇÃO VICENTE GALBIATI, IMOBILIÁRIA TABAPUÃ 

LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Vicente Leon - OAB:MT - 

4.l46-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Accacio Moreira de 

Mello - OAB:MT0021740O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 56/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Ricardo Accacio Moreira de Mello 

para proceder a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro ) 

horas sob pena da adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62252 Nr: 2027-60.2007.811.0023

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA AUXILIADORA CARVALHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOCÊNCIO JANENE, JANE ELIZABETH 

BLUMENTHAL MACHADO JANENE, ANIZIO JANENE, ALDO COSTA, SONIA 

MARIA DE ANDRADE JANENE, LEILA MARIA JANENE, TEMISTOCLES 

NUNES SILVA SOBRINHO, ALAN CARDEK RIZZATO, MARIA CLAUDENIR 

GENTILIN RIZZATO, STELLA DINIZ JUNQUEIRA, ANTÔNIO OLINTO DINIZ 

JUNQUEIRA, FAUZE EL-KADRE, SALIMI JANENE EL-KADRE, LUIZ 

CANDIDO DE OLIVEIRA, CARMEM MARIA GUERRA MOLEIRINHO RIBEIRO, 

HUGO VILELA RIBEIRO, MARIA EUNICE SIMÕES DE OLIVEIRA, JOAQUIM 

CANDIDO DE OLIVEIRA, MARIA LIGIA DE LACERDA CHAVES JACINTO, 

JOÃO JACINTO HONÓRIO DA SILVA, HELIO VILELA RIBEIRO, DINALVA 

LOURENÇO MARTINS BORGES, DIVINO MARTINS BORGES, NAZIR 

HADDAD, MARIA IZABEL SAJOVIC HADDAD, RANGEL CLETON SISTI, 

JOSÉ MARIA RIBEIRO LOURENÇO, ANTONIO LOURIVAL GODOY, LYGIA 

GUANASI LIMA FONTANA, ANGELO ARTHUR DE MIRANDA SANTANA, 

JOSÉ JORGE DINIZ JUNQUEIRA, SILVANA ALVES MORANDINI 

JUNQUEIRA, FLÁVIA DAS NEVES, AGRO-PECUÁRIA SPACK LIMITADA, 

STEFAN KOLLER, ROSE MARIA BENEZKE KOLLER, RODRIGO FERST 

BERTOLIN, JOAQUIM SOUTO SILVA, DORIS STEINBUCH, EVA RIBENBOIM 

STEINBUCH, DANIEL DE MELO PACHECO, MAGDA RAMOS PACHECO, 

FRANCISCO ACACIO GILBERT DE SOUZA, CATHIA REGINA BELOTTI DE 

SOUZA, LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA, GUIOMAR HELENA FARIA 

DE OLIVEIRA, HELENA MARIA ROSA, MARCOS AURÉLIO VIANA DA 

CUNHA, BENITO DAUFENBACH, ARETUZA DOS REIS DAUFENBACH, 

SALIM FELICIO, ANTONIO LUIZ DE SOUZA, JOSÉ DONIZETE DE SOUZA, 

ALZIRO APARECIDO DE SOUZA, JOÃO ELIA MORMUL, EDUARDO 

WRZECIONEK, MARLENE BELO WRZECIONEK, EDWIRGE GALBIATI, 

MARIA ENCARNAÇÃO VICENTE GALBIATI, IMOBILIÁRIA TABAPUÃ 

LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Vicente Leon - OAB:MT - 

4.l46-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608/MT, Diomar Rezzieri - OAB:10.601/MT, Gustavo Martins 

Marchetto - OAB:209893/SP, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6.097-A/MT, 

Marcio Luiz Niero - OAB:11333-PR, NELSON GONÇALVES DE SOUZA 

JUNIOR - (Defensor Público) - OAB:, Rafael Mazzer de Oliveira 

Ramos - OAB:36389, Rafael Tadeo dos Santos - OAB:40.966/PR, 

Ricardo Accacio Moreira de Mello - OAB:MT0021740O, RICARDO 

AUGUSTO REGIS DE OLIVEIRA - OAB:10314-B, RONALDO PIRES DE 

ANDRADE - OAB:7994-A/MT, Sergio Henrrique Pacheco - 

OAB:196.117/SP, SIRLEI CABRAL MORAIS E SILVA - OAB:5393, 

Vitorino Pereira da Costa - OAB:4671/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 56/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Ricardo Accacio Moreira de Mello 

para proceder a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro ) 

horas sob pena da adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62287 Nr: 2030-15.2007.811.0023

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERONDINA BORGES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOCÊNCIO JANENE, JANE ELIZABETH 

BLUMENTHAL MACHADO JANENE, ANIZIO JANENE, ALDO COSTA, LEILA 

MARIA JANENE, SONIA MARIA DE ANDRADE JANENE, TEMISTOCLES 

NUNES SILVA SOBRINHO, ALAN CARDEK RIZZATO, MARIA CLAUDENIR 

GENTILIN RIZZATO, STELLA DINIZ JUNQUEIRA, ANTÔNIO OLINTO DINIZ 

JUNQUEIRA, FAUZE EL-KADRE, SALIMI JANENE EL-KADRE, LUIZ 

CANDIDO DE OLIVEIRA, CARMEM MARIA GUERRA MOLEIRINHO RIBEIRO, 

HUGO VILELA RIBEIRO, MARIA EUNICE SIMÕES DE OLIVEIRA, JOAQUIM 

CANDIDO DE OLIVEIRA, MARIA LIGIA DE LACERDA CHAVES JACINTO, 

JOÃO JACINTO HONÓRIO DA SILVA, HELIO VILELA RIBEIRO, DINALVA 

LOURENÇO MARTINS BORGES, DIVINO MARTINS BORGES, NAZIR 

HADDAD, MARIA IZABEL SAJOVIC HADDAD, RANGEL CLETON SISTI, 

JOSÉ MARIA RIBEIRO LOURENÇO, ANTONIO LOURIVAL GODOY, LYGIA 

GUANASI LIMA FONTANA, ANGELO ARTHUR DE MIRANDA SANTANA, 

JOSÉ JORGE DINIZ JUNQUEIRA, SILVANA ALVES MORANDINI 

JUNQUEIRA, FLÁVIA DAS NEVES, AGRO-PECUÁRIA SPACK LIMITADA, 

STEFAN KOLLER, ROSE MARIA BENEZKE KOLLER, RODRIGO FERST 

BERTOLIN, JOAQUIM SOUTO SILVA, DORIS STEINBUCH, EVA RIBENBOIM 

STEINBUCH, DANIEL DE MELO PACHECO, MAGDA RAMOS PACHECO, 

FRANCISCO ACACIO GILBERT DE SOUZA, CATHIA REGINA BELOTTI DE 

SOUZA, LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA, GUIOMAR HELENA FARIA 

DE OLIVEIRA, HELENA MARIA ROSA, MARCOS AURÉLIO VIANA DA 

CUNHA, BENITO DAUFENBACH, ARETUZA DOS REIS DAUFENBACH, 

SALIM FELICIO, ANTONIO LUIZ DE SOUZA, JOSÉ DONIZETE DE SOUZA, 

ALZIRO APARECIDO DE SOUZA, JOÃO ELIA MORMUL, EDUARDO 

WRZECIONEK, MARLENE BELO WRZECIONEK, EDWIRGE GALBIATI, 

MARIA ENCARNAÇÃO VICENTE GALBIATI, IMOBILIÁRIA TABAPUÃ 

LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Accacio Moreira de 

Mello - OAB:MT0021740O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 56/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Ricardo Accacio Moreira de Mello 

para proceder a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro ) 

horas sob pena da adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61540 Nr: 237-64.2013.811.0109

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 915 de 1067



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA APARECIDA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1000785-56.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO BORMANN NETO (AUTOR(A))

JOSEFINA SILVA BORMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REJANE WAGNER OAB - ES11231 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ALVES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO ZARDO BUENO OAB - MT17551/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000785-56.2019.8.11.0111 

Autor: EVARISTO BORMANN NETO e outros Réu: GERSON ALVES DOS 

SANTOS INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para no 

prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na contestação 

nestes autos. Matupá/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000048-19.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINE JUCHEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELLA ARANTES ARIMURA OAB - SP361873 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DESPACHO Processo: 1000048-19.2020.8.11.0111. AUTOR(A): 

LUANA CRISTINE JUCHEM REU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos. 1 - RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. 2 – DEFIRO o pedido de assistência judiciária nos 

termos do artigo 98, do Código de Processo Civil. 3 – Designe-se audiência 

de mediação/conciliação, conforme a pauta da Conciliadora. Designada 

data, cite-se a requerida e intimem-se as partes para comparecerem a 

audiência de conciliação/mediação, salientando, desde logo, que o prazo 

para a defesa do requerido somente se iniciará se, realizada a audiência 

preliminar, restar frustrada a composição nela buscada. 4 – Postergo a 

análise do pedido de tutela de urgência logo após a realização da 

audiência conciliatória. 5 - À pedido da parte, decreto o sigilo dos autos, 

nos termos do artigo 189, III, do CPC. Cumpra-se. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75282 Nr: 1586-23.2018.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641

 Processo nº 1586-23.2018.811.0111 (Código 75282)

Classe – Assunto: Guarda

Requerente: Geraldo Aparecido Armandes

Requerido: Debora Souza Defacio

Vistos.

Tendo em vista o transcurso de quase seis meses desde a última 

manifestação, INTIMEM-SE as partes para darem prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, bem como informar o atual estágio 

de convivência dos menores.

CUMPRA-SE.

Matupá (MT), 27 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76153 Nr: 3289-93.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMZ, SDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:6972

 Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por RAFAELA MARTINS 

ZAURA, representada por sua genitora, Sra. SIMONE DOMARADZKI, em 

face de MARCELO ZAURA, qualificados nos autos.

Durante o procedimento, a parte exequente, apesar de intimada 

pessoalmente, quedou-se inerte.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte exequente ao pagamento de custas e despesas judiciais. 

Suspendo, no entanto, sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do §3º do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá (MT), 27 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63361 Nr: 1775-69.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1775-69.2016.811.0111 (Código 63361)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Exequente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Executada: Adriano Vieira da Silva

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS em face de ADRIANO VIEIRA DA 
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SILVA, ambos qualificados nos autos.

Os autos tramitam há mais de quatro anos, sendo intimado para dar 

prosseguimento ao feito, o requerente quedou-se inerte, consoante 

certidão inclusa.

Dessume dos autos que o requerente não conseguiu promover, em quatro 

anos, qualquer providência efetiva a fim de dar prosseguimento ao feito.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim a paralisação do feito.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81972 Nr: 968-44.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA WEVILYN RODRIGUES DA CUNHA, 

MACIEL DE PAULA MARGARIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISLAINE CANDIDO DE 

ALMEIDA - OAB:26641/O, Gustavo Tombini Turcatto - 

OAB:MT0027202O

 INTIMO os réus, por intermédio de seus advogados, acerca da audiência 

designada para o dia 04/02/2020 às 16:45h, perante o Juízo da Quarta 

Vara Criminal de Sinop/MT. (Carta Precatória Código 367032).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 59749 Nr: 106-78.2016.811.0111

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRJ, AVDCER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de requerimento de renovação de HABILITAÇÃO À ADOÇÃO 

formulado por JOSÉ RIBEIRO JÚNIOR e ALBA VALÉRIA DE CARVALHO E 

RIBEIRO, ambos qualificados nos autos.

Com o pedido, juntaram os seguintes documentos: i) fotocópia dos 

documentos pessoais; ii) fotocópia das certidões obrigatórias; iii) fotocópia 

do laudo psiquiátrico; iv) fotocópia da certidão de casamento; v) fotocópia 

do comprovante de residência; vi) fotocópia dos comprovantes de 

rendimentos.

Foi realizado o estudo social, consoante relatório incluso, com afirmação 

específica de aptidão dos requerentes para a habilitação para adoção.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público Estadual opinou 

favoravelmente a inclusão dos requerentes no cadastro de adoção 

(ref.102).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Satisfeitos os requisitos legais e verificada a higidez física e mental, bem 

como a idoneidade moral dos requerentes, em consonância com o parecer 

ministerial, RATIFICO A HABILITAÇÃO À ADOÇÃO de inscrição no 

Cadastro de Pretendente à Adoção.

A inscrição será feita em livro próprio, devendo o formulário ser 

preenchido pela Gestora e remetido cópia à CEJA para inclusão dos dados 

pessoais dos pretendentes no Cadastro Geral Unificado.

Advirto que o prazo de validade do cadastro será de 03 (três) anos, 

podendo ser renovado, por igual prazo, sempre procedido de novo 

parecer do Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

De Peixoto de Azevedo para Matupá (MT), 27 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84128 Nr: 2004-24.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Eduardo Polidório - 

OAB:13968 MT

 .Dessa forma, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido formulado por DARCI 

ROCHA, o que faço para determinar/autorizar a retirada do equipamento 

de monitoramento eletrônico utilizado pelo acusado.Intime-se o acusado 

para que compareça na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT, no 

prazo de 05 (cinco) dias, com a finalidade de retirada da tornozeleira 

eletrônica, bem como para a devida baixa no sistema de 

monitoramento.OFICIE-SE a Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT para 

que tome ciência da presente decisão.Sem prejuízo da determinação 

anterior, REITERO a imposição das demais medidas cautelares, as quais 

deverão ser obedecidas à risca, sob pena de ser decretada nova prisão 

preventiva, sendo elas:a) comparecimento MENSAL na secretaria do Juízo 

para informar suas atividades;b) comparecimento a todos os demais atos 

processuais;c) proibição de aproximar-se de todas as testemunhas e/ou 

informantes arroladas no processo;d) proibição de ausentar-se da 

Comarca onde reside por mais de 10 (dez) dias sem autorização PRÉVIA 

do Juízo;e) manutenção de endereço fixo.No mais, CERTIFIQUE-SE a 

Secretaria, quanto a expedição /distribuição da Carta Precatória expedida 

com a finalidade de fiscalização das medidas cautelares imposta.No mais, 

em razão da cumulação com duas Comarcas, este Magistrado tem 

realizado audiências em processos de réus presos, infância e juventude e 

outros feitos urgentes.Considerando tratar-se de processo de denunciado 

solto, AGUARDE-SE pela disponibilidade de pauta de audiência, 

permanecendo os autos no Cartório. INTIMEM-SE.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, servindo a presente como mandado, carta precatória e ofício 

no que couber.Matupá/MT, 27 de janeiro de 2020.Evandro Juarez 

RodriguesJuiz de Direito Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86544 Nr: 3615-12.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O

 Vistos. Considerando que a procuradora do acusado não foi localizada 

para a realização da audiência, restou prejudicado o ato. REDESIGNO para 

o dia 29/01/2020 às 14:30, cumpra-se expedindo o necessário .

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-53.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GAEST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT23482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora/exequente, acerca da 

designação de audiência de conciliação para o dia 04/03/2020, às 13:00, 
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na sede deste Juizado Especial, devendo comparecer com a parte autora 

na referida oralidade. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-72.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIA CLENIR FLORES CRIVILATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ODORICO DILL DE MORAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora/exequente, acerca da 

redesignação da audiência de conciliação para o dia 04/03/2020, às 12:40, 

na sede deste Juizado Especial, devendo comparecer com a parte autora 

na referida oralidade. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-59.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora/exequente, acerca da 

designação de audiência de conciliação para o dia 04/03/2020, às 13:15, 

na sede deste Juizado Especial, devendo comparecer com a parte autora 

na referida oralidade. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-92.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED PLANALTO CENTRAL RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A 

SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR BECK FILHO OAB - RS59642 (ADVOGADO(A))

IVAINE MOLINA JUNIOR OAB - MT0021264-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010184-92.2016.8.11.0111. REQUERENTE: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON REQUERIDO: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS - 

COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte 

requerente noticiou que a parte reclamada efetuou o pagamento integral 

determinado na sentença exarada nestes autos (ID 25854716). Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e DECIDO Nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil “extingue-se a 

execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”. Ante o exposto, 

julgo extinta por sentença a execução com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-68.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI FRANCISCO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000101-68.2018.8.11.0111. REQUERENTE: AMAURI FRANCISCO 

MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Os embargos de declaração somente 

se prestam à elucidação da obscuridade, ao afastamento da contradição 

ou à supressão da omissão existente no julgado. Consoante doutrinador 

Marcato, ocorre a obscuridade quando a redação do julgado não for clara, 

dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial. Já a 

contradição existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, 

pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, 

dificuldades a seu cumprimento. Por fim, a omissão se dá quando o julgado 

não aprecia ponto, ou questão, que deveria ter sido dirimida (MARCATO, 

Antonio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 

2004. p. 1593). No caso em análise não visualizo nenhum dos requisitos 

para cabimento do referido recurso, não sendo possível analisar o mérito 

da demanda, o que deve ser feito por meio do recurso apropriado. Assim 

sendo, analisando os argumentos articulados pela embargante (ID. 

25093954), verifico que a presente medida não passa de mera 

discordância ao ato decisório. Ante o exposto, e tudo mais que dos autos 

consta, RECEBO os embargos declaratórios e, no mérito, NÃO ACOLHO a 

pretensão neles deduzidas, JULGANDO-OS IMPROCEDENTES. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Comunique-se. Intime-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-47.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON AQUINO DE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000180-47.2018.8.11.0111. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: EMERSON AQUINO DE SANTANA Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Conforme se 

verifica no ID 27948793 a parte requerente informou o pagamento integral 

do débito. Desse modo, ante a satisfação da obrigação pelo requerido, 

JULGO EXTINTA, por sentença, o presente feito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o 

trânsito em julgado, ao arquivo. Intimem-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-25.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA CUSTODIO EUFROZINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA MONEGATTO (REQUERIDO)

MARCOS ROCHA MELLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000272-25.2018.8.11.0111. REQUERENTE: ROZANGELA CUSTODIO 

EUFROZINO REQUERIDO: MARCOS ROCHA MELLO, KELLY CRISTINA 

MONEGATTO Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos verifico que a parte autora, 

manifestou desinteresse no prosseguimento do feito (ID 25323381). Ante 

o exposto, havendo desistência expressa da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 48537 Nr: 395-94.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NLSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHRA, VdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANDA LUZ SOARES QUADROS - 

OAB:19494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:, Emerson Flavio de Andrade - OAB:6730, 

Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116

 Atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu WANDERSON HORESTE RIBEIRO, qualificado nos autos, 

nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 211 ambos do 

Código Penal, c/c art. 244-B do ECA, do Código Penal; e o réu 

VANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, também já qualificado, nas sanções do 

art. 121, §2º, incisos III e IV, ABSOLVENDO-O da imputação dos crimes 

previsto no art. 211 do Código Penal e art. 244-B do ECA, na forma do art. 

386, V e VII do CPP, respectivamente.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62322 Nr: 611-84.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyson Amorim da Cruz, Guilherme José Costa 

de Souza, Gustavo da Silva Velasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Nadja Barros Martins 

- OAB:MT - 21.491/O, Paulo Roberto Gomes dos Santos - 

OAB:13025/MT, Sergio Mitsuo Tamura - OAB:17150/O, Vânia dos 

Santos - OAB:11.332

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as Partes, acerca da certidão negativa do oficial 

de Justiça, Ref. 335 (CARTA PRECATÓRIA DE NOVA MUTUM).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67613 Nr: 3090-50.2017.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRdS, VBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdS, DVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Vicente de Oliveira 

Gomes - OAB:27086/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL VICENTE DA SILVA, Cpf: 

01527303110, Rg: 1.597.975-0, Filiação: Luiza Rosa da Silva e Vicente 

Belo da Silva, data de nascimento: 17/07/1986, brasileiro(a), natural de 

Diamantino-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 9914-6524. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Os requerentes são avós paternos dos menores 

imúberes, Maurício Daniel da Silva,nascido no dia 26 de agosto de 2006 e 

Marcelo Daniel da Silva nascido no dia 30 de março de 2009. Nesse 

ínterim, os assistidos Sr. Vicente Belo da Silva e Sra. Luiza Rosa da Silva, 

avós paternos, vem cuidando de fato das crianças Mauricio e Marcelo 

desde o início do corrente ano de 2017, tendo em vista, a separação dos 

Requeridos e genitores, que deixaram aos cuidados e sob a 

responsabilidade dos avós em comento. Ademais, o fillho dos autores, ora 

Requerido, Sr. Daniel Vicente da Silva, foi embora desta cidade co sua 

atual cônjuge há meses, bem como não deu mais notícias aos seus pais, 

sequer informou o seu atual endereço, além de não demonstrar 

preocupação com os infantes em análise. Desta feita, nota-se que o Sr. 

Vicente Belo da Silva e sua esposa, Sra. Luiza Rosa da Silva, vem tendo 

cuidados permanentes com relação aos netos, sendo que este contam 

hoje com apenas 10 (dez) e 11(onze) meses e 08(oito) anos e 05 (cinco) 

meses, respectivamente e, há aproximadamente 08(oito) meses têm 

cuidado das criança, não deixando que lhe faltem vestuário, alimentanção, 

saúde , sem falar do amor, carinho e atenção que sã de extrema 

necessidade para um bom desenvolvimento dos infantes. Sendo assim, os 

requerentes procuraram o núcleo da Defensoria para regularizar a 

questão da guarda, tendo em vista, que por parte dos requeridos não há 

perpetuar um acordo de forma amigável, ante as condições atuais de 

localização dos respectivos.

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos etc.Trata-se de Ação de guarda, 

proposta por Luíza Rosa da Silva e Vicente Belo da Silva em face de 

Clarice Cruz da Silva e Daniel Vicente da Silva.Diligência negativa, à ref. 

89.O Ministério Público pugnou pela citação do requerido através de edital, 

à ref. 98.É o relatório. Decido. Defiro o requerido à ref. 98, cite-se o 

requerido por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina o 

art. 256, II, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA FERNANDA DE 

PAULA, digitei.

Nobres, 27 de janeiro de 2020

Giovanni Augusto Corrêa de Almeida Junior Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6741 Nr: 1010-07.2003.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olicio Real da Silva Irmão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Latterza - 

Procurador da Fazenda Nacional - OAB:8248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730, Silvério Soares de Moraes - OAB:12.006/MT

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, bem como em 

cumprimento ao artigo 431 da CNGC, impulsiono este feito para que seja 

intimado o advogado que se encontra com carga dos autos para que 

proceda sua devolução em cartório, no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40260 Nr: 1996-77.2011.811.0030

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRRSfRBR, RBr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ÍCARO FRITSCH - 

OAB:19381/B, Isamara Andrade de Lima - OAB:16.035-A/MT, 

Josiane Pilatti - OAB:33.611/SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, Rafael Wasnieski - OAB:15469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, encaminho estes 

autos para a expedição com o objetivo de intimar, via carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 557,81.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-79.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO APARECIDO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 13/11/2019, às 13:00 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-79.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO APARECIDO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000541-79.2019.8.11.0030. REQUERENTE: AGNALDO APARECIDO MELO 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I - Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Incompetência do Juizado 

Especial. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. II - Mérito. Trata se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por AGNALDO 

APARECIDO MELO em face de OMNI FINANCEIRA S/A. Noticia a parte 

requerente que não realizou qualquer contrato junto a parte requerida, 

contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma 

vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição de 

R$ 726,03 (setecentos e vinte e seis reais e três centavos), contrato n. 

300662981372711, data de inclusão em 22/11/2014. A reclamada, em sua 

peça de defesa, afirma que a parte Requerente celebrou em 14/07/2012 

com a Requerida o “Contrato de Prestação de Serviços de Emissão e 

Administração de Cartão de Crédito” de n.º 6048 XXXX XXXX 3229. Aduz 

que em razão da inadimplência do autor referente a fatura com vencimento 

em 22/11/2019 ocasionou a inscrição de seu nome nos bancos de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A 

reclamada apresentou com a contesta: Contrato de Adesão ao Cartão e 

documento pessoal (Id 26319586), com assinatura, restando 

incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido as faturas 

dos serviços utilizados, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Novo Código de Processo Civil. Ademais, oposto ao alegado do 

autor em sede de impugnação (Id 26483621), tudo indica semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados aos autos. 

Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em anulação do negócio jurídico e inexistência de débitos, bem assim 

de configuração de danos morais. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Por fim, no tocante 

a alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, 

antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de 

inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas 

informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do 

STJ. III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, OPINO 

pela CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. E, ainda, OPINO 

por CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-79.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO APARECIDO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000541-79.2019.8.11.0030. REQUERENTE: AGNALDO APARECIDO MELO 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I - Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Incompetência do Juizado 

Especial. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. II - Mérito. Trata se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por AGNALDO 

APARECIDO MELO em face de OMNI FINANCEIRA S/A. Noticia a parte 

requerente que não realizou qualquer contrato junto a parte requerida, 

contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma 

vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição de 

R$ 726,03 (setecentos e vinte e seis reais e três centavos), contrato n. 

300662981372711, data de inclusão em 22/11/2014. A reclamada, em sua 

peça de defesa, afirma que a parte Requerente celebrou em 14/07/2012 

com a Requerida o “Contrato de Prestação de Serviços de Emissão e 

Administração de Cartão de Crédito” de n.º 6048 XXXX XXXX 3229. Aduz 

que em razão da inadimplência do autor referente a fatura com vencimento 

em 22/11/2019 ocasionou a inscrição de seu nome nos bancos de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A 

reclamada apresentou com a contesta: Contrato de Adesão ao Cartão e 

documento pessoal (Id 26319586), com assinatura, restando 

incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido as faturas 

dos serviços utilizados, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Novo Código de Processo Civil. Ademais, oposto ao alegado do 

autor em sede de impugnação (Id 26483621), tudo indica semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados aos autos. 

Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em anulação do negócio jurídico e inexistência de débitos, bem assim 

de configuração de danos morais. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Por fim, no tocante 

a alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, 

antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de 

inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas 

informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do 

STJ. III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, OPINO 

pela CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. E, ainda, OPINO 

por CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-44.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID OTERO DE SOUZA OAB - MT24718/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da decisão que 

deferiu a liminar, bem como da audiência de conciliação designada para o 

dia 22/05/2019, às 16:00 horas, advertindo que o não comparecimento do 

promovente, importará em extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 

9.099/95.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000397-05.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

K. T. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRESTANA PEREIRA OAB - MT25005/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. D. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000397-05.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: KAROLINE TRINDADE SOUZA 

MARQUES EXECUTADO: ELSON DARLISSON DAMASCENO Vistos etc. 

Ante a petição de ID 28109198, DETERMINO a intimação da parte autora, 

para que se manifeste no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. Em 

seguida, DETERMINO a intimação do MP, para manifestação no prazo legal. 

Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 21 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000003-61.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. D. S. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA VARA ÚNICA DE NORTELÂNDIA Av. Valentin Peron, 220, 

CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000003-61.2020.8.11.0031 Valor da causa: R$ 

62.791,54 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) 

POLO ATIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, 

16ANDAR, CHÁCARA ITAIM, SÃO PAULO - SP - CEP: 04533-085 POLO 

PASSIVO: Nome: DOMINGOS VIEIRA DA SILVA Endereço: RUA JOAO 

MAUBA, 243, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para pagar a 

Diligência o Sr. Oficial de Justiça no valor de R$: 45,00 (quarenta e cinco 

reais) no prazo de 05 dias. NORTELÂNDIA, 28 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432 Nr: 46-84.1998.811.0031

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agmar Martins Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 Certifico em cumprimento a decisão proferia as fls. 488 e verso, que o 

processo passou a tramitar de forma eletrônica e as partes devem se 

manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre o interesse de 

manter pessoalmente a guarda de algum documento original (Art. 12, § 5º 

da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1786 Nr: 399-56.2000.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União da Fazenda Nacional-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Dada-ME, Granja Palmeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos, postergo a análise do pedido de fls. 105v°, 

DETERMINO que INTIME-SE a parte credora/exequente na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos planilha de 

cálculo atualizada.

II. Após, tornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30314 Nr: 227-94.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emi Cristina da Silva Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:MS 

12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos, postergo a análise do pedido de fls. 118/119, 

DETERMINO que INTIME-SE a parte credora/exequente na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos planilha de 

cálculo atualizada.

II. Após, tornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30384 Nr: 297-14.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Homero da Silva Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 86 e DETERMINO que seja realizada nova avaliação 

do imóvel penhorado de matrícula nº 1.849.

Expeça-se mandado de avaliação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30937 Nr: 54-36.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Palmiro da Silva e 

Lima - OAB:0

 Vistos etc.

Ante a petição de fls. 63, DETERMINO a intimação do exequente para 

manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32389 Nr: 492-28.2014.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano José Adams, José Carlos Pinheiro 

Silva, Willian Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA DAMACENO - 

OAB:15.654 MS

 Intimação da Dra. ANA CLAUDIA DAMACENO - OAB:15.654 MS, 

representando o polo passivopara efetuar o pagamo das Custas e Taxas 

Judiciais, conforme consta no calculo (ref: 75 dos autos).

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56456 Nr: 1062-26.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECI TAVARES CASSIANO, WALDECI TAVARES 

CASSIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020, às 17H00, a audiência 

anteriormente agendada.
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Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57055 Nr: 1355-93.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 Vistos.

 Em virtude da impossibilidade do douto presentante ministerial comparecer 

à solenidade designada para 17/09/2019, visto a fruição do período de 

férias e compensatórias, consoante Ofício nº 207/2019/1ªCRIM/PROJUS, 

REDESIGNO para o DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 16H00, a audiência 

anteriormente agendada.

Intime(m)-se.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2130 Nr: 8-55.1999.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERREIRA ALVIM - 

OAB:20043/PR, EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:9.982-B/MT, JOSE 

ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO DA SILVA SOUZA, Cpf: 

81936532115, Rg: 1123450-4, Filiação: Moacir de Souza e de Joana 

Carrêa da Silva Souza, data de nascimento: 17/06/1975, brasileiro(a), 

natural de Assaí-PR, solteiro(a), motorista. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) 

apenado(a) REGINALDO DA SILVA SOUZA pela prescrição retroativa da 

pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. o art. 

109, inciso V, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Deixo de condenar a parte ré em custas e despesas processuais, 

em face do provimento específico extintivo da punibilidade.Caso tenha 

havido o recolhimento de fiança, intime-se o(a)(s) indiciado(a)(s) para que 

informe os dados de sua conta bancária, a fim de que tal quantia lhe seja 

restituída, na dicção do art. 337 do Código de Processo Penal e art. 1.471, 

§ 1º, da CNGC.Cientifique-se o Ministério Público.Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.Publique-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Ferreira Maciel, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 23 de agosto de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47996 Nr: 955-84.2014.811.0090

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERALDO CESAR LACERDA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HEVERALDO CESAR LACERDA CINTRA, 

Cpf: 04585748130, Rg: 1925777-5, Filiação: Virginia Maria Ferreira 

Lacerda Cintra e Margarini Salomé Cintra, data de nascimento: 29/04/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66 

9934-2993. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do indiciado à fim de que proceda ao levantamento 

do valor depositado à título de fiança.

Despacho/Decisão: Em conformidade com a Ordem de Serviço n. 

001/2019 e nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC , impulsiono o 

presente feito com a finalidade de expedir edital para intimação do 

indiciado, a fim de que proceda com o levantamento do valor depositado à 

título de fiança.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Késsia Nathalie Batista 

de Carvalho Rodrigues, digitei.

Nova Canaã do Norte, 19 de setembro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45711 Nr: 89-13.2013.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON DO NASCIMENTO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ NILTON DO NASCIMENTO MELO, 

Cpf: 85597252534, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOSÉ NILTON DO 

NASCIMENTO MELO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 2013950, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 950/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/02/2013

 - Valor Total: R$ 6.735,47 - Valor Atualizado: R$ 6.735,47 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos. Indefiro o pedido da parte exequente à fl. 36 

para busca de endereço, em razão do zeloso Oficial de Justiça ter obtido 

novo endereço da parte executada, conforme certidão à fl. 31.Assim, 

cite(m)-se o(a)(s) devedor(a)(s), por meio de CARTA COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, nos 

termos do art. 8°, “caput” e incisos I e II, da Lei 6.830/80, observando-se o 

endereço informado à fl. 31. Restando infrutífera, cite(m)-se o(a)(s) 

devedor(a)(s), por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo mandado de 

citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em nome do(a)

(s) devedor(a)(s) para, de igual forma, pagar(em) a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora. O(A)(s) executado(a)

(s) poderá(ão), querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora. Em sendo positiva por qualquer um dos 

meios acima, não pago o débito nem garantida a execução, o que deverá 

ser certificado, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do(a)(s) 

devedor(a)(s), procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora. Se não forem oferecidos embargos, 

ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será 

feita em leilão público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade 

com o art. 23 da Lei 6.830/80. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume na sede do Juízo e publicado em 
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resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 

(trinta) dias, nem inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1°).Em sendo negativa 

a citação nas formas supracitadas, proceda-se à CITAÇÃO POR EDITAL 

do(a)(s) devedor(a)(s), nos termos do art. 8°, inciso IV, da Lei 6.830/80, 

com prazo de 30 (trinta) dias.Decorrido o prazo, certifique a zelosa 

Secretaria Judicial quanto ao pagamento da dívida ou garantia da 

execução.Após, venham-me os autos conclusos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Késsia Nathalie Batista 

de Carvalho Rodrigues, digitei.

Nova Canaã do Norte, 04 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57809 Nr: 1789-82.2017.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VENILTON MOLINA VILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE ANTONIO, ELISÂNGELA CRISTINA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léo Eduardo Ribeiro Prado - 

OAB:OAB/SP 105.683, Tiago Pinaffi dos Santos - OAB:OAB/SP 

251.868

 Vistos.

Ante a proposta de honorários acostada à Ref: 26, intimem-se as partes 

para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) dias, e, 

com as manifestações ou sem elas, esgotado o prazo concedido, 

venham-me os autos conclusos para arbitramento do valor, na 

determinação do § 3º, do art. 465, do NCPC e nos termos da decisão de 

Ref: 21

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34673 Nr: 8-06.2009.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE NORTE MARINGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Maciel - 

OAB:5983/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTE NORTE MARINGA LTDA, 

CNPJ: 01751730000197. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, defiro a juntada do instrumento de mandato e 

julgo JULGO EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 924, inciso 

II, do NCPC. Condeno a parte executada em custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Condeno, outrossim, a parte 

executada em honorários advocatícios, estes fixados em:a) 10% (dez por 

cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de 

até 200 (duzentos) salários-mínimos;b) 8% (oito por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 200 

(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;c) 5% 

(cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos;d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 

100.000 (cem mil) salários-mínimos; oue) 1% (um por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico for superior a 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos.Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a 

V, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade anteriormente 

declinada para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.Caso a 

condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido 

pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 

I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de honorários 

deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do NCPC.Havendo interposição de recurso, observado o 

art. 1.010, § 3°, do NCPC, que determina a remessa dos autos 

independentemente de juízo de admissibilidade, intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, e, após decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, REMETAM-SE os autos à Instância Superior, cumprindo-se 

as formalidades dos §§ 1º a 3º do aludido dispositivo legal.Do contrário, 

após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Ferreira Maciel, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 06 de dezembro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46345 Nr: 690-19.2013.811.0090

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE RAFAEL CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIONE RAFAEL CAVALCANTE DA 

SILVA, Cpf: 04054810128, Rg: 22853561, Filiação: Clarice Cavalcante da 

Silva e Orlando Joaquim da Silva, data de nascimento: 29/12/1990, 

brasileiro(a), natural de Colíder-MT, solteiro(a), operador de máquinas, 

Telefone 66 99943-4735. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de inquérito policial instaurado 

para apurar suposta prática dos delitos de receptação, perturbação do 

sossego alheio e direção perigosa por DIONE RAFAEL CAVALCANTE DA 

SILVA. O Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento dos autos em 

relação ao delito de receptação e pela extinção da punibilidade do 

indiciado em razão da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita 

ou em abstrato em relação aos demais delitos (fls. 31/32). II - 

FUNDAMENTAÇÃO Razão assiste ao Ministério Público. II.1 - Do crime de 

receptação Compulsando os autos, constata-se a ausência de 

pressupostos processuais/condições da ação, falta de justa causa para o 

início do processo, atipicidade formal ou material da conduta delituosa ou 

manifesta causa excludente da ilicitude, aliado ao decurso de largo lapso 

temporal de mais de 04 (quatro) anos dos fatos (20/12/2012) sem que 

nenhuma diligência investigativa sobre a procedência do veículo tenha 

sido tomada, tudo a impedir a propositura da inicial acusatória na dicção do 

art. 41 do Código de Processo Penal.II.2 - Das infrações penais de 

perturbação do sossego alheio e direção perigosaA pretensão punitiva 

estatal prescreveu. A contravenção penal prevista no art. 42 do 

Decreto-Lei 3.688/41, em seu preceito secundário, prevê pena máxima de 

03 (três) meses de prisão simples ou multa.O crime previsto no art. 309 da 

Lei 9.503/97, em seu preceito secundário, prevê pena máxima de 01 (um) 

ano de detenção ou multa. Na espécie, os prazos prescricionais, em 

abstrato, são de 03 (três) e 04 (quatro) anos, na inteligência dos incisos V 

e VI, do art. 109, do Código Penal. Os fatos tidos por delituosos foram 

praticados em 20 de dezembro de 2012. Nesse contexto, considerando-se 
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que o feito tramita até a presente data, ausente qualquer causa de 

interrupção ou suspensão do lapso prescricional desde a consumação da 

conduta delituosa, tem-se por decorrido, de sobejo, o aludido intervalo de 

tempo.E, malgrado o concurso de crimes, o cálculo prescricional é 

considerado individualmente, na dicção do art. 119 do CP.III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto:a) JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação às 

infrações penais descritas no art. 42 do Decreto-Lei 3.688/41 e art. 309 da 

Lei 9.503/97, pela prescrição em abstrato ou propriamente dita da 

pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, inciso IV, c.c. o 109, incisos 

V e VI, e 119 do CP.b) HOMOLOGO o arquivamento realizado pelo 

Ministério Público no tocante ao delito constante do art. 180 do CP, 

observado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal. Tudo em 

benefício de DIONE RAFAEL CAVALCANTE DA SILVA.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Deixo de condenar a parte ré em custas e despesas processuais, 

em face do provimento específico extintivo da punibilidade. Cientifique-se o 

Ministério Público e a autoridade policial. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Késsia Nathalie Batista 

de Carvalho Rodrigues, digitei.

Nova Canaã do Norte, 17 de dezembro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37797 Nr: 345-87.2012.811.0090

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

13819941134, Rg: 4.013.596, Filiação: Erica Monteiro da Silva e Sebastião 

Pereira da Silva, data de nascimento: 23/01/1957, brasileiro(a), natural de 

Campo Alegre de Góias-GO, divorciado(a), diarista, Telefone (66) 9988 

4463. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. BEM COMO para que compareça à Secretaria para 

informar os dados de sua conta bancária, a fim de que lhe seja restituída a 

fiança..

Sentença: Vistos. I - RELATÓRIOTrata-se de inquérito policial instaurado 

para apurar a prática do crime previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal, 

em tese, por JOAQUIM PEREIRA DA SILVA contra a vítima Anderson 

Nunes da Silva.O Ministério Público manifestou-se pela extinção da 

punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva propriamente 

dita ou em abstrato (fl. 53).II - FUNDAMENTAÇÃO A pretensão punitiva 

estatal prescreveu. A conduta capitulada no art. 180, § 3º, do Código 

Penal, prevê pena máxima de 01 (um) ano de detenção ou multa.Na 

espécie, o prazo prescricional, em abstrato, é de 04 (quatro) anos, na 

inteligência do inciso V, do art. 109, do CP. O fato tido por delituoso foi 

praticado em 16 de março de 2012.Nesse contexto, considerando-se que 

o feito tramita até a presente data, ausente qualquer causa de interrupção 

ou suspensão do lapso prescricional desde a consumação da conduta 

delituosa, tem-se por decorrido, de sobejo, o aludido intervalo de tempo. III 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

JOAQUIM PEREIRA DA SILVApela prescrição em abstrato ou propriamente 

dita da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. o art. 

109, inciso V, ambos do CP. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Deixo de condenar 

a parte ré em custas e despesas processuais, em face do provimento 

específico extintivo da punibilidade.Caso tenha havido o recolhimento de 

fiança, intime-se o(a)(s) acusado(a)(s) para que informe os dados de sua 

conta bancária, a fim de que tal quantia lhe seja restituída, na dicção do 

art. 337 do Código de Processo Penal e art. 1.471, § 1º, da 

CNGC.Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial.Nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/TJMT. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Em razão 

do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia 

da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Késsia Nathalie Batista 

de Carvalho Rodrigues, digitei.

Nova Canaã do Norte, 17 de dezembro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47090 Nr: 297-60.2014.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RONAIDE DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REINALDO DA SILVA CARVALHO, Cpf: 

01273309170, Rg: 17799295, Filiação: Tereza da Silva Portela e João 

Geraldo Carvalho Bastos, data de nascimento: 22/10/1984, brasileiro(a), 

natural de Alto Garças-MT, solteiro(a), veterinário, Telefone 66 9633-2685. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/TJMT.Publique-se.Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aray Henrique Barbosa, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 09 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51858 Nr: 896-28.2016.811.0090

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LOURENÇO MAXIMO, HEMERSON 

LOURENÇO MÁXIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 Nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC e art. 234 e parágrafos do Novo 

CPC, impulsiono o presente feito, com a finalidade de proceder a intimação 

do Dr. Bruno Budke Lage - OAB/MT 14.710, para que proceda a devolução 

dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 
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comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62353 Nr: 1713-24.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR ANTONIO COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16045/O

 CERTIDÃO

DEIKSON LOURENÇO DOS SANTOS, Gestor Judiciário da Vara Única 

desta Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais etc...

 CERTIFICO que, nos autos de Ação Penal de Competência do Tribunal do 

Júri n. 1713-24.2018.811.0090, Código 62353, em que é Autor o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso e Denunciado Igor Antonio Costa Silva, 

foi nomeada a advogada Dra. Ismaili de Oliveira Donassan (OAB/MT nº 

16.045), para defender os interesses do denunciado, visto que a Portaria 

nº 779/2017/DPG, que trata das cumulações de núcleos da Defensoria 

Pública no interior do Estado de Mato Grosso, suspendeu por tempo 

indeterminado, a partir do dia 01/09/2017, as atividades do núcleo desta 

Comarca de Nova Canaã do Norte. Os honorários foram arbitrados em 20 

(vinte) URH’s (unidade real de honorários), conforme sentença de ref. 284 

ou págs. 610/614, que deverão ser custeados pelo Estado de Mato 

Grosso.

 O referido é verdade e dou fé.

 Nova Canaã do Norte/MT, 27 de janeiro de 2020.

Deikson Lourenço dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60401 Nr: 564-90.2018.811.0090

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho o pleito ministerial à Ref: 33 para designação de audiência de 

justificação.

DESIGNO audiência de justificação para o DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020, 

ÀS 19H.

Intime-se pessoalmente o autor do fato.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-93.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA CINTI COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante para que tome ciência 

quanto ao inteiro teor da certidão de referência 28143639, que redesignou 

à audiência de conciliação para o dia 18 de fevereiro de 2020, às 13:30h, 

a ser realizada na sala de audiências do Fórum da Comarca de Nova 

Canaã do Norte - MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-52.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000050-52.2020.8.11.0090 POLO ATIVO:EDIVAN 

MARTINS DA SILVA POLO PASSIVO: Estado de Mato Grosso FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: NOVA CANAÃ NORTE - J.E 

- AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 15:45 , no endereço: 

RUA ALBERTO ALVES, 113, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 

78515-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-68.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELLA DE FREITAS SILVA 01984329170 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000036-68.2020.8.11.0090 POLO ATIVO:RANIELLA DE 

FREITAS SILVA 01984329170 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: MARISA DE 

OLIVEIRA NASCIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: NOVA CANAÃ NORTE - J.E - AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

Data: 10/03/2020 Hora: 12:45 , no endereço: RUA ALBERTO ALVES, 113, 

CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 78515-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52265 Nr: 1054-83.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMILSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADIMILSON JOSÉ DA SILVA, Cpf: 

02122942100, Rg: 19110561, Filiação: Nadir de Oliveira Rodrigues e Cicero 

José da Silva, data de nascimento: 16/04/1983, brasileiro(a), natural de 

Nova Canaã do Norte-MT, convivente, Telefone 66 99973-2783. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de inquérito policial/termo 

circunstanciado instaurado em face do(a)(s) acusado(a)(s) , 

imputando-lhe(s) a prática do(s) delito(s) descrito(s) no presente caderno 

investigativo. O Ministério Público manifestou-se pela extinção da 

punibilidade do(s) indiciado(s) em razão da razão da prescrição da 

pretensão punitiva propriamente dita ou em abstrato. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Razão assiste ao Ministério Público. A pretensão 

punitiva estatal prescreveu. Da análise do crime supostamente praticado, 

observando seu preceito secundário e o prazo prescricional respectivo e 

considerando que o feito tramita até a presente data, ausente qualquer 

causa de interrupção ou suspensão do lapso prescricional desde a 

consumação da conduta delituosa, tem-se por decorrido, de sobejo, o 

intervalo de tempo referente a prescrição. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE pela prescrição em abstrato ou 

propriamente dita da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, 

c.c. o art. 109 e o art. 114, inciso II, todos, do CP.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Deixo de condená-lo em custas e despesas processuais, em face do 

provimento específico extintivo da punibilidade. Caso tenha havido o 
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recolhimento de fiança, intime-se o(a)(s) indiciado(a)(s) para que informe 

os dados de sua conta bancária, a fim de que tal quantia lhe seja 

restituída, na dicção do art. 337 do Código de Processo Penal e art. 1.471, 

§ 1º, da CNGC.Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial. 

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Késsia Nathalie Batista 

de Carvalho Rodrigues, digitei.

Nova Canaã do Norte, 19 de setembro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60601 Nr: 434-10.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandir de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Juntada de documento recebido pelo Protocolo Geral.

Documento Id: 1277, protocolado em: 27/01/2020 às 12:52:13. Nos termos 

do Provimento nº. 38/2015 - CGJ, intimo o(a) advogado(a) peticionante de 

que os autos já se encontram disponíveis para a retirada perante a 

Diretoria do Foro/CAA desta Comarca , conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71496 Nr: 1532-88.2016.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPF, CdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Juntada de documento recebido pelo Protocolo Geral.

Documento Id: 1186, protocolado em: 24/01/2020 às 13:16:47. Nos termos 

do Provimento nº. 38/2015 - CGJ, intimo o(a) advogado(a) peticionante de 

que os autos já se encontram disponíveis para a retirada perante a 

Diretoria do Foro/CAA desta Comarca , conforme requerido.

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000611-10.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ARROTEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA REGINA DA COSTA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os 

autos para intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do 

valor referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo 

sistema CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia 

ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça 

(http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias online – Diligência – Emissão 

de Guia de Diligência, com o correto preenchimento dos dados 

processuais para vinculação do depósito, no prazo de 15 dias. I. Guia 

para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 01 II. Guia para 

deslocamento ao município de Nova Bandeirantes/MT, zona rural, Gleba 

Matrinchã, Lote Guaporé = R$ 840,00 VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: 

R$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais). SEDE DO VARA ÚNICA 

DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-70.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha o valor relativo a distribuição da 

carta precatória expedida. Nova Monte Verde/MT, 28 de janeiro de 2020 

Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello Mat. 32709 SEDE DO VARA ÚNICA 

DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000513-25.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA BRAGA DE SOUZA FABRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIELY CAMILO BORDINI OAB - SP387986 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. F. D. S. (REQUERIDO)

T. F. F. D. S. (REQUERIDO)

MILENE FABRICIO FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Ministério Público da Comarca de Nova Monte Verde (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora, por 

meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

compareça em Juízo para assinar e retirar o Termo de Compromisso do 

Inventário. Nova Monte Verde/MT, 28 de janeiro de 2020 Jaqueline Romeira 

Pacheco Cecconello Mat. 32709 SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1000355-67.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA CRISTINA ISAAC BRITO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDUARDO ISAAC DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE IMPULSIONAMENTO - ATO ORDINATÓRIO Compulsando os 

autos, observo que a parte não procedeu ao recolhimento das custas 

iniciais. Deste modo, de ordem, impulsiono os autos para intimação da 

parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas iniciais (distribuição), bem como da diligência para 

cumprimento do mandado de intimação do inventariante. Informações para 
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recolhimento da diligência: Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para que efetue o 

recolhimento do valor referente à diligência do Oficial de Justiça por 

intermédio do novo sistema CPD - Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, 

devendo a guia ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça 

(http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias online – Diligência – Emissão 

de Guia de Diligência, com o correto preenchimento dos dados 

processuais para vinculação do depósito, no prazo de 15 dias. I. Guia 

para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 01 II. Guia para 

deslocamento ao município de Nova Bandeirantes/MT (zona urbana) = 

R$390,00. VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00 (quatrocentos e 

quatro reais). Nova Monte Verde/MT, 28 de janeiro de 2020 Jaqueline 

Romeira Pacheco Cecconello Mat. 32709 SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA 

MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001299-31.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA STELLA MUNIZ OAB - MT4273/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Processo: 1001299-31.2018.8.11.0018. 

AUTOR(A): OSVALDO DA SILVA COSTA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS 

DO RIO VERDE Vistos, etc. DESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29/04/2020 às 13h15min. Determino o 

comparecimento pessoal da parte autora para prestar depoimento 

pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil. O comparecimento das testemunhas a audiência 

deverá ser promovido pelas partes, independente de intimação, nos 

termos do art. 455, do Código de Processo Civil, devendo o rol ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação. Intime-se 

o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 

17 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-28.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON LUIZ TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Número do  Processo : 

1000183-28.2019.8.11.0091 REQUERENTE: AUTOR(A): AIRTON LUIZ 

TAVARES REQUERIDO: RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria 

por Idade de Trabalhador Rural ajuizada por AIRTON LUIZ TAVARES em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, alegando por 

tanto ter preenchidos os requisitos para a concessão do referido 

benefício previdenciário. Recebida a inicial, foram deferidos os benefícios 

da justiça gratuita. A tutela antecipada foi indeferida no ID nº19535928. 

Citado, o requerido deixou escoar o prazo para apresentação da 

contestação, conforme certidão ID nº 21341519. Vieram-me os autos. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do 

CPC, passo a sanear o processo. Analisando detidamente os autos, 

verifico que o requerido foi citado (ID. 21341519) e deixou transcorrer o 

prazo para apresentar contestação, sendo assim, atendendo ao princípio 

da eventualidade, decreto a revelia da parte requerida. Tendo em vista ser 

a ré Fazenda Pública, não se opera, quanto aos fatos alegados pelo autor, 

a presunção de veracidade, decorrente da revelia, de modo que há 

necessidade de realização de audiência, para comprovação da qualidade 

de segurado especial da parte autora. É cediço que, dentro da metodologia 

do trinômio processual (pressupostos processuais – condições da ação – 

mérito da causa), referidas matérias podem ser analisadas de ofício e a 

qualquer grau e tempo de jurisdição ordinária, não se incidindo preclusão 

pro judicato (RSTJ 54/129), e podem ser apreciadas na sentença. 

Também, dentro desta óptica processual, é aceitável o saneador difuso, e 

realizado posteriormente ao momento indicado no ventilado artigo, face 

ausência da já citada preclusão. 1 - DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E 

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS (art. 357, I) Concorrem os pressupostos 

processuais e estão presentes as condições da ação. 2 - DOS PONTOS 

CONTROVERTIDOS (art. 357, II) As questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória (art. 357, II, primeira parte) são os seguintes 

pontos controvertidos: A) O preenchimento dos requisitos para 

concessão do benefício pleiteado na inicial. 3 - DA DISTRIBUIÇÃO DO 

ÔNUS DA PROVA (art. 357, III) A lide, da forma como se apresenta, 

demanda que o ônus da prova siga a regra geral do art. 373, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil. Assim, caberá ao autor ao autor fazer prova 

quanto aos fatos constitutivos do direito alegado e ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do alegado 

pelo autor. 4 - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Analisando 

detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de audiência 

para a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal da parte. 

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. Defiro a produção de prova 

testemunhal. O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser 

promovido pelas partes, nos termos do art. 455, do Código de Processo 

Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação, sob pena de indeferimento das oitivas das 

testemunhas que não tiverem sido arroladas em tempo hábil. Desta forma, 

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 14/5/2020 às 

18h. Havendo arrolamento de testemunhas residentes em outras 

comarcas, expeça-se cartas precatórias, com prazo de 60 (sessenta) 

dias. Intime-se o INSS, por Carta Precatória, para comparecer à audiência 

acima designada. Com essas considerações observo que não há 

irregularidades a serem corrigidas. As partes são legítimas e bem 

representadas. Os pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual estão presentes. Por fim, a Prescrição é matéria 

atinente ao mérito da demanda. Esse assunto deve ser alegado dentro do 

mérito, conforme art. 336, verificando, ainda, que tais assuntos 

(prescrição ou a decadência) não estão no rol do art. 337 do CPC, que 

trata das preliminares. Dou o feito por saneado. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nova Monte 

Verde/MT, 17 de dezembro de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000287-20.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANA BONOMO MURCA OAB - 024.673.281-47 (REPRESENTANTE)

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Processo: 1000287-20.2019.8.11.0091. 

REQUERENTE: JOAO MURCA DE LEAO REPRESENTANTE: ARIANA 

BONOMO MURCA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do 

Código de Processo Civil. Desde já, defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo 

audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 às 14H. Cite-se o réu, com 

a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado (art. 334, § 

9º do CPC), bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC. Ainda consigne-se que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344). Cite-se e intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 17 de dezembro de 

2019. Juiz(a) de Direito
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000554-89.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. K. (AUTOR(A))

EDILENE DUARTE KREBS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação das partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem a respeito do LAUDO SOCIAL 

apresentado em juízo. Nova Monte Verde/MT, 28 de janeiro de 2020 

Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello Mat. 32709 SEDE DO VARA ÚNICA 

DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60172 Nr: 7-13.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Thibes Guedes, Vilma Germano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora (réus), 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 1.987,00 (hum mil novicentos e oitenta sete 

reais), a que foi(ram) condenado(s), nos termos da r. sentença de fls. 

246/270 e cálculo de fl. 537. O valor deverá ser preenchido 

separadamente na emissão da guia de recolhimento, da seguinte forma: 

R$ 1.540,92 de Custas Judiciais e R$ 446,08 de Taxa Judiciária, 

gerando-se guia única para pagamento no valor total da condenação. A 

Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – “Primeira 

Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71951 Nr: 1827-28.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elison do Espírito Santo Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:37420

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora (réu), 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 797,70 (setecentos noventa sete reias e 

setenta centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos termos da r. 

sentença de fls. 86/88 e cálculo de fl. 104. O valor deverá ser preenchido 

separadamente na emissão da guia de recolhimento, da seguinte forma: 

R$ 601,32 de Custas Judiciais e R$ 196,38 de Taxa Judiciária, gerando-se 

guia única para pagamento no valor total da condenação. A Guia deverá 

ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – “Primeira Instância – 

Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000501-11.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BERNARDO PAULINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO OAB - MT26372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

Ministério Público da Comarca de Nova Monte Verde (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MONTE VERDE VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE Av. Rondonópolis, 

s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS PROCESSO n. 1000501-11.2019.8.11.0091 

Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: JANAINA BERNARDO 

PAULINO Endereço: Manoel Rodrigues de Souza, casa 12, Centro, NOVA 

MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

de quaisquer outros interessados que não tenham sido citados 

pessoalmente o nos termos do inciso III do art. 259 e art. 626, § 1º todos 

do CPC. RESUMO DA INICIAL: Abertura de Inventário proposta por 

JANAINA BERNARDO PAULINO em relação ao espólio de ORLANDO LEITE 

CAVALCANTE JÚNIOR. DECISÃO: (...) Vistos etc. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, que pode 

ser revogado a qualquer tempo. Dessa forma, nos termos do art. 616, inc. 

I, do CPC, NOMEIO COMO INVENTARIANTE o cônjuge ou companheiro 

supérstite, JANAINA BERNARDO PAULINO, e DETERMINO a sua intimação 

pessoal para prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar a sua 

função, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de remoção. Prestado o 

compromisso deverá o inventariante, dentro de 20 (vinte) dias contados 

da data em que prestou o compromisso, fazer as primeiras declarações, 

das quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620, do CPC). Feitas as 

primeiras declarações, cite-se para os termos do inventário e da partilha, o 

cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários, bem como as 

Fazendas Públicas, e o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou 

ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Sem prejuízo, 

publique-se edital com o prazo de 30 (trinta) para que atendam ao 

inventário quaisquer outros interessados que não tenham sido citados 

pessoalmente o nos termos do inciso III do art. 259 e art. 626, § 1º todos 

do CPC. Após, concluídas todas as citações dar-se-á vista às partes em 

cartório, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestarem sobre as 

primeiras declarações, nos termos do art. 627 do CPC. A Fazenda Pública, 

no prazo de 15 (quinze) dias, após a vista de que trata o art. 627, será 

intimada a informar ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu 

cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras 

declarações. Na sequência, não havendo impugnação, intime-se o 

inventariante para apresentar as Últimas Declarações, da qual se lavrará 

termo (art. 636, do CPC). Após, digam as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca das últimas declarações. Ouvidas as partes, não havendo 

impugnação, proceda-se com o cálculo do imposto intimando-se as partes 

a se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, prazo comum que correrá 

em cartório, e, em seguida, a Fazenda Pública (art. 638, do CPC). Não 

havendo impugnação pelos interessados em relação ao valor apresentado 

para o imposto, o caso se resolve com a respectiva homologação do 

imposto e consequente recolhimento tributário, devendo o inventariante 

trazer os autos o respectivo comprovante de recolhimento. Por fim, 

havendo dívidas, o inventariante será intimado juntar aos autos o 

comprovante do pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Concluída a fase de inventariança dos bens deixados pelo de cujus, com a 
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quitação das dívidas do falecido que eventualmente forem apresentadas 

pelos credores, bem como recolhida a tributação, proceder-se-á com a 

fase de partilha dos bens. Por outro lado, não prestadas as primeiras 

declarações, certifique-se e façam os autos conclusos. Quanto ao pedido 

de tutela de urgência para exclusão de bem GM Celta, 3 portas, 

2004/2004, branco, placa JZQ2162 da inventariança, tenho que o pedido, 

apesar de bem explicitado, carece do preenchimento dos requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, sobretudo no que diz respeito a 

probabilidade do direito invocado. Explico. O veículo integra formalmente o 

patrimônio do de cujus, logo constitui seu espólio. Ademais, não resta 

demonstrado que o bem foi adquirido com valores exclusivos da 

requerente uma vez que são presumidos adquiridos em comum, os bens 

amealhados durante a união. É dizer: a documentação acostada não 

afasta a presunção relativa então existente. Ante o exposto INDEFIRO a 

tutela de urgência. Proceda-se as intimações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 

2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA. Juiz de Direito (...) 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JAQUELINE 

ROMEIRA PACHECO, digitei. NOVA MONTE VERDE, 28 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 71238 Nr: 2201-25.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO JORGE POZZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RODRIGUES DE ABREU - 

OAB:185765, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de Ação Civil, o feito seguiu regularmente, tendo a parte 

requerida apresentado contestação, que foi impugnada pela parte autora. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora, sustenta não ser o autor 

dos danos ambientais ocorridos na propriedade e a nulidade do auto de 

infração, por fim, pugnou pela produção de prova de oral, pericial e 

documental para provar o alegado.No mais, estando presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, dou o feito por 

regular para prosseguimento. Fixo como ponto controvertido, qual o dano 

ambiental praticado na propriedade indicada no AI, a autoria do dano, se o 

autor já exerceu o direito de posse da área anteriormente, seja a qualquer 

título, qual a extensão do dano.Oportunizo a manifestação das partes, 

para querendo, exercer seu direito nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil, inclusive, podendo complementar os pontos 

controvertidos.Defiro, a juntada de novos documentos, que deverão ser 

acostados aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, oportunizando a parte 

adversa, manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.Defiro o pedido de 

perícia técnica, uma vez que necessária para o perfeito deslinde do feito, 

querendo, as partes devem indicarem assistente técnico, no prazo de 10 

(dez) dias, devendo, ainda, no mesmo prazo, apresentar os quesitos.Para 

realização da perícia técnica, nomeio como expert do juízo nomeio para 

realização da perícia o(a) Engenheiro(a)Florestal MÁRCIO ALEXANDRE 

PRADO MONTEIRO DA SILVA, endereço: Rua das Ipoméias, nº 1020, 

Setor Industrial Norte, Município de Sinop, telefone n. (65) 9995-0327, que 

deverá servir o encargo escrupulosamente, independente de 

compromisso (art. 466, §1º, NCPC). Intime-se as partes para os fins do 

artigo 465 e incisos do Novo Código de Processo Civil.Apresentada 

proposta, intime-se a(s) parte que requereu a prova para depósito integral 

da verba honorária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão 

da prova

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62430 Nr: 615-84.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÚDIA REGINA BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANIA CRISTINA 

BOLONHIN - OAB:125212

 Vistos.

Mantenho a liminar deferida no feito por seus próprios fundamentos.

Indefiro o pedido de denunciação a lide, ante a ausência de prova da 

transmissão da propriedade, assim como pelo fato de que a denunciação 

não é obrigatória e acarretará prejuízo ao regular andamento do feito, haja 

vista sua incompatibilidade com o rito processual da ação civil pública.

 Defiro o chamamento ao processo, para tanto proceda à citação do 

Espólio de Silvano Batista da Silva, que é representado por Maria Célia 

Velloni Batista e do Espólio de Itamar da Silva Batista, na pessoa da 

inventariante Eliana Felix Batista, ambos no endereço indicado na 

contestação, consignado às advertências legais.

Apresentada a contestação, oportunize a manifestação do MPE.

Após, devem as partes indicar as provas que pretendem produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60932 Nr: 1770-59.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO NEVES DE MATOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.) Não obstante o entendimento firmado por este magistrado em 

processos anteriores quanto à necessidade de a parte exequente 

demonstrar o esgotamento dos meios para localização da parte executada 

antes de se prosseguir com a busca junto aos sistemas conveniados do 
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TJMT, necessário se faz a revisão de posicionamento, à luz da regra do 

art. 256, § 3º, do CPC.

 2.) Assim, determino a expedição de ofícios às empresas de telefonia 

móvel (VIVO, CLARO, OI e TIM) e de energia elétrica local 

(ENERGISA/CEMAT) requisitando-se informações quanto à existência em 

seus cadastros de endereços da parte executada.

 3.) Sendo positiva a consulta acima, EXPEÇA-SE o necessário para 

citação.

4.) Sendo negativas as consultas, proceda a consulta através do 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e SIEL/TRE-MT quanto aos endereços 

atualizados da parte executada. Para tanto, determino ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda a inclusão das minutas junto aos respectivos 

sistemas conveniados. Sendo positiva a consulta, EXPEÇA-SE o 

necessário para citação.

5.) Restando frustradas as tentativas acima, desde já, em consonância 

com o disposto no art. 256, inciso II, do CPC, c.c. art. 830, § 2º, do mesmo 

diploma, c.c. Súmula 414 do STJ, determino a CITAÇÃO POR EDITAL da 

parte executada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as 

advertências de praxe.

6.) Decorrido o prazo sem resposta, venham os autos conclusos para 

nomeação de advogado dativo.

 7.) Após, renove-se vista à parte autora/exequente para manifestação.

Int. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54087 Nr: 48-24.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BANDERA, ALEXANDRE ANDRE 

BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171, Edgar Kindermann Speck - OAB:23539 PR, RAFAEL 

COMAR ALENCAR - OAB:41585, Willyam Peres Barboza - OAB:60.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nevio Manfio - OAB:16.226-B 

MT, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, SE MANIFESTE 

ACERCA DO BEM DE REF. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 71085 Nr: 2121-61.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Teresinha Schreiner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º do mesmo 

dispositivo. Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, se 

houve necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e 

parágrafos do Novo Código de Processo Civil.Ainda, intimem-se as partes 

via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso haja 

requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, bem como seus 

patronos, constando do mandado que se presumirão confessados os 

fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se 

recusem a depor.FIXO O SEGUINTE PONTO CONTROVERTIDO: a) 

qualidade de segurado especial; b) prova do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no prazo previsto pela legislação 

previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991).Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71867 Nr: 2529-52.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ires Terezinha Viccari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782, 

Patrícia Martens - OAB:18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75972 Nr: 1500-30.2019.811.0107

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:

Dia:

Horas:

Jurados:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62211 Nr: 488-49.2017.811.0107

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPSERV’S – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 

PRESTADORES DE SERVIÇO DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT , 

PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT, 

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DOS TELES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDÓRIO - OAB:13194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELI MODESTO 

FRANCISCATTO - OAB:18403/O

 Ante o exposto, DENEGO A ORDEM, tornando definitiva a decisão que 

indeferiu a liminar, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Processo isento de custas e honorários, ex vi das Súmulas 

512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69988 Nr: 1680-80.2018.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda.Condeno o 

embargante nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, do Novo Código de Processo Civil. 

No entanto, considerando tratar-se de réu revel citado por edital, assistido 

por curador especial nomeado por este Juízo, isento-o do pagamento das 

verbas sucumbenciais.Ademais, tendo em vista que a nomeação de 

curador especial ocorreu face à inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca de Nova Ubiratã/MT, e levando-se em conta o disposto no artigo 

85, § 2º, do NCPC, arbitro honorários advocatícios em 01 (um) URH, diante 

do mister exercido pelo causídico. Expeça-se o necessário.Translade-se 

cópia da presente decisão para os autos principais.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 
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estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64002 Nr: 1285-25.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e assim 

o faço para ABSOLVER o réu JOÃO BATISTA SOUZA SILVA, qualificado 

nos autos, dos crimes descritos no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c o 

artigo 7º, inciso I, da Lei nº. 11.340/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal. Fixo honorários em favor do Advogado 

nomeado, no valor de 01 URH, devendo ser extraída certidão, 

consignando-se que a nomeação ocorreu diante da impossibilidade de 

atendimento por parte da Defensoria Pública. Intime-se a defesa. Sem 

custas. Transitada em julgado a presente sentença, e feitas as anotações 

e comunicações devidas, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61865 Nr: 309-18.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e assim 

o faço para ABSOLVER o réu PAULO CESAR HEINECK, qualificado nos 

autos, dos crimes descritos no artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c o 

artigo 7º, inciso I, da Lei nº. 11.340/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal. Fixo honorários em favor do Advogado 

nomeado, no valor de 01 URH, devendo ser extraída certidão, 

consignando-se que a nomeação ocorreu diante da impossibilidade de 

atendimento por parte da Defensoria Pública. Intime-se a defesa. Sem 

custas. Transitada em julgado a presente sentença, e feitas as anotações 

e comunicações devidas, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61028 Nr: 1841-61.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA ELAIR SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana de Bona Tschope - 

OAB:7394/MT

 Vistos.

 Intime-se a parte executada, por intermédio de sua advogada, via DJE, 

para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se referente ao peticionado na 

ref. 32, haja vista que, a dívida constante nos autos, é relativo aos 

honorários advocatícios fixados na decisão de ref.4.

 No mais, considerando a entrada em vigor da lei 13.869/19, INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 30 dias, apresente cálculo 

atualizado do débito.

 Após, renove-se a conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69083 Nr: 1303-12.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSÉ STRIEDER, Maria Beatriz Strieder, 

Martinho Strieder, Edna Rodrigues dos Santos Strieder, Rafael Strieder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OBA/MT 14.258-A

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido, para o 

fim de limitar os encargos de inadimplência nas cédulas de crédito rural 

(CCRP nº 40/01124-0; CCRP nº 40/01781-8; CCRP nº 40/01143-7; CCRP nº 

40/01782-6; CCRP nº 40/01722-2), em juro de 1% ao mês e multa de 10%, 

devendo ser extirpados os demais encargos.Ante a sucumbência 

reciproca, condeno as partes ao pagamento das custas judiciais, 

despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 20% sobre 

o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

as quais deverão rateadas na proporção de 50% para cada polo da 

ação.Transitada em julgado esta decisão, e nada sendo requerido no 

prazo de 15 dias, arquivem-se os autos.Havendo recurso de apelação, 

proceda na forma do art. 1.010 do CPC, para posterior remessa à 

instância superior.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65386 Nr: 1913-14.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA RECH VEDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Demari Webber, FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TORRES VEDANA - 

OAB:31410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PAVAN - 

OAB:21441/A, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811/B-MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, 

com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, em 

razão da impossibilidade jurídica do pedido do autor.CONDENO a parte 

vencida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais, além 

de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, na 

forma do art. 85, §2º, do CPC.Havendo apelação, intime-se a parte 

contrária para apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, 

remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, nada mais 

sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67497 Nr: 574-83.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO JORGE POZZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão do autor, revogando a liminar outrora 

concedida e resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC.Condeno o autor ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o 

valor atualizado da causa.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Havendo recurso de 

apelação, proceda na forma do artigo 1010, §1º e §3°, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63325 Nr: 985-63.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bispo Rocha
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON HELIO GRENZEL GOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE os pedidos para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de 

indenização no valor correspondente a contrato de locação ou 

arrendamento da área da autora, levando em consideração as 

características da terra, localização, produtividade, tendo como parâmetro 

a prova pericial adunada ao feito, pelo período de anos em que o requerido 

permaneceu na área, acrescido de juros desde a citação e correção 

monetária, desde o evento danoso.Custas e honorários advocatícios pela 

parte vencida, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos 

do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Havendo 

recurso de apelação, intime-se o recorrido para apresentação de 

contrarrazões no prazo legal (art. 1010, §1°, NCPC), após remeta-se os 

autos ao E. TJM, para juízo de admissibilidade (art. 1010, §3°, 

NCPC).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62442 Nr: 626-16.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida à 

recomposição do meio degradado, apresentando PRAD junto ao órgão 

competente, no prazo de 90 dias, sob pena de conversão em multa 

pecuniária, convolo a liminar em sentença, para o fim de determinar que o 

requerido se abstenha de fazer funcionar atividade potencialmente 

poluidora no imóvel rural descrito no auto de infração n. 9093999/E, sem 

autorização do órgão competente.O Ministério Público está isento do 

pagamento das verbas sucumbenciais (Lei n. 7.347/85, art. 18).Condeno o 

requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, isentando-o 

do pagamento de verba honorária (Recurso Especial nº 1346571/PR 

(2011/0114205-5), 2ª Turma do STJ, Rel. Eliana Calmon. j. 05.09.2013, 

unânime, DJe 17.09.2013).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70618 Nr: 1949-22.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de ref. 14, DECLARO A REVELIA da autarquia ré, 

não aplicando seus efeitos, em observância ao disposto no art. 345, II, do 

NCPC.

No mais, atento ao conteúdo do art. 348 do NCPC, especifique o autor as 

provas que ainda pretende produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

Com a manifestação, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) 

ou julgamento antecipado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69576 Nr: 1526-62.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas judiciais, despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Mas, sendo 

a parte beneficiária da gratuidade judiciária, resta suspensa a exigibilidade 

do pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Não houve consignação 

de valores em juízo.Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66548 Nr: 179-91.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A/MT

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e assim 

o faço para ABSOLVER o réu HEINTJE KRAMBECK, qualificado nos autos, 

dos crimes descritos no artigo 147 caput, do Código Penal c/c o artigo 7°, 

inciso II, da Lei n° 11.340/2006 e artigo 330 do Código Penal, com fulcro no 

art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Fixo honorários em favor 

do Advogado nomeado, no valor de 01 URH, devendo ser extraída 

certidão, consignando-se que a nomeação ocorreu diante da 

impossibilidade de atendimento por parte da Defensoria Pública. Intime-se a 

defesa. Sem custas. Transitada em julgado a presente sentença, e feitas 

as anotações e comunicações devidas, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80135 Nr: 850-20.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Augusto Astutt Tannure

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raul Darci Dolzan, Nina Tereza de 

Oliveira Dolzan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:MT 6515/O, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 

6521/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

850-20.2018.811.0106, Protocolo 80135, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71224 Nr: 506-15.2013.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Raul Darci Dolzan, Nina Tereza de Oliveira 

Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Galvan - OAB:MT 

8056/O, Ricardo Nigro - OAB:MT 8414/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

506-15.2013.811.0106, Protocolo 71224, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70386 Nr: 311-64.2012.811.0106

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Gonçalves de Sousa, Elias de Souza 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallace Ribeiro Braga - 

OAB:MT 5887/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO DE 

OLIVEIRA DOLZAN - OAB/MT 6521/O, para devolução dos autos nº 

311-64.2012.811.0106, Protocolo 70386, no prazo de vinte e quatro horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79218 Nr: 411-09.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Royttmen Pires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO DE 

OLIVEIRA DOLZAN - OAB/MT 6521/O, para devolução dos autos nº 

411-09.2018.811.0106, Protocolo 79218, no prazo de vinte e quatro horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80098 Nr: 828-59.2018.811.0106

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLFO, JPFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helen Julia Barbosa Luz - 

OAB:MT 25584/O, Kelly Lorraine Rodrigues de Souza - OAB:MT 

26246/O, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - OAB:MT 

12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUZIA MARTINS DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 828-59.2018.811.0106, Protocolo 

80098, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77814 Nr: 817-64.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Candida de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13245/A

 Referência: Autos n.º 77814 (817-64.2017.811.0106)

 Conforme constara na decisão anterior, atualmente o princípio da 

cooperação encontra-se expresso na legislação adjetiva cível.

 Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, foram as 

partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de fato e de 

direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira cooperada – 

a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a incidência 

de eventual matéria probante.

 No entanto, mesmo sendo minudenciadamente explicada a razão pela qual 

seria necessária a manifestação das partes, vejo que as partes 

limitaram-se à praxe forense (a qual – tecnicamente - não concordamos, 

conforme dantes já explanado) de indicar as provas que pretendem 

produzir, sem sequer manifestarem-se acerca dos pontos que entendem 

controversos.

 Pois bem:

 Diante da não manifestação das partes acerca dos pontos 

controvertidos, resta na presente decisão sanatória trespassar tal tema, 

além de outros, conforme expresso no artigo 357 caput do Código de 

Processo Civil.

1) Das Questões Processuais Pendentes

 Em sede de contestação, verifico que a requerida suscitou a preliminar da 

decadência do direito da autora, no que tange ao direito de reclamação 

dos serviços prestados, nos termos do artigo 26, inciso II, §1°, do Código 

de Defesa do Consumidor.

 Contudo, a preliminar levantada pela requerida não é passível de 

acolhimento. Explico.

 Ao bem da verdade, toda a lide inicia-se quando da contratação de 

empréstimo da autora com a empresa ré. Contudo, em suas alegações 

iniciais, informa a requerente que foram contratados serviços distintos 

aqueles que objetivava, incidindo desta forma de cobranças indevidas 

referentes a serviços que não tinha interesse.

 Neste sentido, a discussão presente gira em torno da falha da prestação 

dos serviços da empresa ré. Assim, é claro o entendimento do §1°, do 

inciso II.

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 

constatação caduca em:

[…]

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 

duráveis.

§1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva 

do produto ou do término da execução dos serviços.

 Assim, da leitura do referido artigo, não há o que falar de decadência do 

direito da autora, uma vez que, ao tempo da proposição da ação, os 

serviços questionados ainda eram executados.

 Ante o exposto, afasto a preliminar suscitada pela requerida em sede de 

contestação, uma vez que não há o que falar de decadência.

 Em tempo, verifico que existe pendência a ser discutida nos autos.

 Quando do recebimento da inicial, verifico que o pedido de inversão do 

ônus da prova formulado pela autora não foi devidamente analisado, e, até 

o presente momento, encontra-se carente de discussão, razão pela qual 

passo a discorrer.

 No caso presente, em se tratando de relação estritamente consumerista, 

torna-se possível a inversão da distribuição do ônus probatório na forma 

como disposto pelo CDC, cabendo, em caso deferimento, a empresa 

requerida comprovar suas alegações.

 Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

 […]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;

 Analisando os autos, verifica-se que, de um lado, tem-se a autora como 

pessoa que possui como única fonte de renda o benefício pago pelo INSS, 

e, de outro, tem-se a requerida como grande instituição financeira, com 

poder aquisitivo infinitamente superior.

 Logo, torna-se visível a discrepância do poder das partes, de modo que a 

concessão da inversão do ônus probatório é medida que se impera, uma 

vez que presentes os requisitos obrigatórios.

 Ademais, é entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 
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INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA E 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR – RECURSO 

PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. 1- Tal como preceitua o art. 6°, inci. 

VIII, a inversão do ônus da prova se dá quando, “a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele [consumidor] hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência”. No caso, o Banco Apelado 

se coloca em posição de superioridade em relação ao consumidor 

Recorrente, pela facilitação dos meios de provas que dispõe, situação que 

desequilibra a relação de consumo e autoriza a inversão do ônus da 

prova, é muito mais fácil para a instituição financeira comprovar sua 

alegação de que o Apelante deixou de efetuar o pagamento do empréstimo 

e renegociou a dívida porque possui todos os documentos concernentes 

ao contrato de renegociação firmado com o Recorrido, bem como os 

cheques não compensados, do que atribuir essa tarefa ao consumidor. 2. 

As alegações do Apelante também são verossímeis, eis que o Banco 

Apelado não trouxe o alegado contrato de renegociação da dívida que o 

Recorrente alega não ter firmado, tendo juntado somente o contrato 

originário de empréstimo, que o Recorrente sustenta ter quitado por meio 

de emissão de cheques. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJe 

25/06/2018)

(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10274101720178110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data 

de Julgamento: 13/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 25/06/2018).

 Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, 

apresentado pela autora em sede de inicial.

2) Da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória e a especificação os meios de prova admitidos

 Fixo como ponto controvertido da presente demanda, a ser solvido pela 

instrução probatória, a validade da contratação dos serviços financeiros 

da requerida, de modo a analisar eventuais danos que foram advindos 

quando de sua contratação.

 Salienta-se que, conquanto controvertidos pelas partes, não 

necessariamente todos os fatos acima apontados são interessantes à 

causa. Contudo, como ambas as partes se contradizem acerca de tais 

pontos, propicia-se a produção da prova a fim de se evitar arguições de 

cerceamento de defesa.

 Fica admitido como meio de prova o depoimento pessoal da autora 

(conforme requerido pelo réu) e a prova testemunhal.

 Indefiro o depoimento pessoal da parte ré, eis que trata-se de pessoa 

jurídica, a qual seria somente representada em juízo, não havendo em 

eventuais declarações de prepostos qualquer interesse na solução do 

litígio.

3) Da distribuição do ônus da prova

 O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor.

 No caso presente, reconhecida a inversão do ônus probatório, temos que 

o ônus será incumbido à Requerida.

 4) Das questões de direito relevantes para a decisão do mérito

 A ação em tela se alicerça nas disposições constantes do Código Civil 

atinentes ao direito contratual.

 5) Da audiência de instrução e julgamento

 Diante da solicitação da dilação probatória de ambas as partes, designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 05 (cinco)

 de Março de 2020, às 17h30min, no horário oficial do Estado de Mato 

Grosso.

 Determino às partes que depositem em cartório (ou insiram no processo 

eletrônico, se for o caso) o rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, 

devendo na referida peça constar, nos termos do artigo 450 caput do 

Código de Processo Civil, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número da inserção no Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho, cabendo à parte, no caso de impossibilidade de fornecer alguma 

de tais qualificações, justificar referida ausência de forma minudenciada.

 Referido rol deverá ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias 

contados da intimação da presente decisão, em prazo autorizado e 

conforme preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo 

Civil.

 Ficam as partes cientes que, em atenção ao princípio do contraditório, a 

não apresentação do referido rol ou seu depósito extemporâneo 

acarretará a preclusão da possibilidade da produção da prova desta 

natureza.

 A intimação das testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 

caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio 

de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo 

citado, sob pena de preclusão da oitiva da testemunha que não 

comparecer.

 Fica à parte facultada a condução da testemunha diretamente à 

solenidade, salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva 

da testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455).

 Somente será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos 

previstos no parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I 

(frustração da intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser 

tempestiva, nos termos do parágrafo 1º.

 Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, deverá 

apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão.

 Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da justiça gratuita, 

na oportunidade da apresentação da enumeração das testemunhas ou do 

pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, deverá ele recolher 

antecipadamente as custas do ato, sob pena de deserção, diante da 

inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 INTIME-SE pessoalmente a parte autora, vez que deferido seu pedido de 

depoimento pessoal, para comparecer na audiência designada, sob pena 

de confissão, na forma do art.385, §1º, CPC/2015.

 Saliento que resta vedada, conforme já determinado na decisão anterior, 

a discussão acerca da fixação dos pontos controvertidos.

 Intime-se as partes.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82080 Nr: 652-46.2019.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaguimar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Carta Precatória oriunda da Vara Única de Campinápolis/MT, 

expedida com o intuito de se proceder o interrogatório de acusado 

residente nesta comarca, conforme finalidade descrita às fls. 04.

 Assim, designo o dia 05 de março de 2020, às 16h45min (horário oficial 

de Mato Grosso), para interrogatório de VAGUIMAR PEREIRA DA SILVA.

 Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente missiva 

como mandado.

 Oficie-se a Comarca deprecante da presente decisão.

 Ciência ao Ministério Público.

 Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000322-32.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CARDOSO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000322-32.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): PEDRO CARDOSO MARTINS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL De início, verifico que ambas as partes postularam por 

dilação probatória, e, em razão disto, designo audiência de instrução e 

julgamento para a data de 07 de maio de 2020, às 14hr30min, horário 

oficial de Mato Grosso. Fixo o prazo de 10 (dez) dias, a contar desta 

decisão, para que as partes apresentem rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão, conforme o artigo 357, §4°, do Código de Processo Civil. É 

dever do advogado da parte intimar suas testemunhas acerca da data e 

hora da solenidade aprazada, na forma do artigo 455, §1°, do CPC. Caso a 

parte se comprometa a levar suas testemunhas independente de 

intimação, o não comparecimento destas importará em desistência da sua 

inquirição em juízo. Determino a intimação pessoal da parte requerente 

para que preste depoimento pessoal, sob pena de confissão (art. 385, § 

1º, CPC). Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 28 de janeiro de 2020. 

Alexandre Menberg Ceroy Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79770 Nr: 680-48.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubaldo Brasil Pires de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luzia Martins de Oliveira - 

OAB:MT 22395/O, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12025/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YANN DIEGGO 

SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

680-48.2018.811.0106, Protocolo 79770, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria 18/2019-DF

 O DR. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE PARANAÍTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

 CONSIDERANDO que a Comarca de Paranaíta está sem Internet e sem 

nenhum sistema do TJMT.

 RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente na Comarca de Paranaíta na data de 

hoje, dia 20/09/2019;

 Art. 2º - SUSPENDER os prazos processuais, no dia 20/09/2019;

 Art. 3º - PRORROGAR os prazos processuais com vencimento previsto 

para o dia 20/09/2019, para o primeiro dia útil seguinte a suspensão dos 

prazos.

 NOTIFIQEM-SE os representantes do Ministério Público e OAB/MT.

 P. R. Cumpra-se.

 Paranaíta, 20 de setembro de 2019.

 Antônio Fábio da Silva Marquezini

Juiz de Direito Diretor do Foro

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-51.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 1 de setembro de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 08/11/2017 Hora: 13:00, JUNTAMENTE 

COM A PARTE AUTORA, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000064-51.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 158,48; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS Parte Requerida: VIVO 

S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-51.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 1 de setembro de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 08/11/2017 Hora: 13:00, JUNTAMENTE 

COM A PARTE AUTORA, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000064-51.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 158,48; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS Parte Requerida: VIVO 

S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-51.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PEDRA PRETA - MT, 1 de setembro de 2017 Dados do 
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Processo: Processo: 1000064-51.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

158,48; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: 

ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS Parte Requerida: VIVO S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 08/11/2017 

Hora: 13:00 (MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-51.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PEDRA PRETA - MT, 1 de setembro de 2017 Dados do 

Processo: Processo: 1000064-51.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

158,48; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: 

ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS Parte Requerida: VIVO S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 08/11/2017 

Hora: 13:00 (MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41921 Nr: 190-60.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E V Ramil - Transporte ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:MT8794-A, 

Maria Lucília Gomes - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Exequente, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado de citação a ser expedido, 

devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligências no site www.tjmt.jus.br. 

Em caso de não constar o endereço na Planilha de Zoneamento, comunico 

que seja contactado a Central de Mandados desta Comarca, para dirimir 

as dúvidas, encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para 

posterior juntada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15463 Nr: 150-20.2009.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Armando Medaglia, Bruno Aparecido 

Medaglia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo de Souza Barroso, Nelson Dias de 

Morais, Janete Alves Gudim de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Souza Brito Filho - 

OAB:13.625/B, Ildo Roque Guareschi - OAB:MT/5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE MIGUEL - 

OAB:6600, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - OAB:9498, Wilson 

Lopes - OAB:7396-B/MT

 NTIMAÇÃO DAS PARTES para comparecerem na audiência redesignada 

para o dia 25 de março de 2020, às 14h00min, bem como, no prazo de 10 

(dez), manifestarem-se e informar os endereços das testemunhas não 

localizadas para serem intimadas, conforme fls. 254/255, 257 e 267 e 

despacho fls. 271 e fls. 277.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43178 Nr: 1409-11.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ubaldino Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com relação ao cumprimento de sentença, no que concerne a pretensão 

da parte, a Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018 regulamenta o Processo 

Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Consoante artigo 13, II de referida Resolução, os cumprimentos de 

sentença de processos físicos tramitarão em meio virtual.

Diante de referida norma, determino a intimação da parte requerente à 

proceder a distribuição do cumprimento de sentença do presente feito no 
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sistema PJe, com a documentação necessária conforme dispõe o CPC.

Ressalta-se que deverá ser observado a isenção de custas processuais 

no procedimento de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 

1.043 e 1.028, §4º da Consolidação da Normas Gerais da Corregedoria do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Autorizo o desentranhamento das peças processuais, mediante cópia nos 

autos.

Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43577 Nr: 1746-97.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robstânia Lourenço Barbosa de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de David Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 SENTENÇA

 Trata-se de Ação Ordinária de indenização por acidente de trânsito c/c 

danos materiais e morais, interposto por Robstânia Lourenço Barbosa de 

Mendonça em face de David Paulino, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Conforme decisão de fls. 97, foi determinado à intimação pessoal da 

exequente, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

Expedido o mandado de intimação pessoal da Autora, aportou às fls. 101 a 

certidão do Oficial de Justiça com a diligência positiva.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em detida análise aos autos, verifico a parte autora abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, uma vez que apesar de ter sido devidamente 

intimada, permaneceu-se inerte, conforme se denota às fls. 102.

É cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono 

da causa pelo autor, quando fica claro o desinteresse da parte autora 

para dar curso ao processo.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44551 Nr: 514-16.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Rocha de Souza, Jordino Rocha de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Regina Almeida 

Freitas - OAB:9.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido formulado pela parte exequente de fls. 113, nos mesmos 

termos do despacho proferido em fls. 108.

Desta feita, determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) 

ano.

Após, decorrido o prazo supra, intime-se a parte exequente para 

manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44582 Nr: 540-14.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureliano Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Defiro o pleito do Ministério Público de fls. 141.

Tendo em vista que o Réu encontra-se em local incerto e não sabido, 

determino sua intimação via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, do inteiro 

teor da sentença proferida nestes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45332 Nr: 1110-97.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inez Mecenas do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Inêz Mecenas do Carmo 

- OAB:MT/5.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO a realização de sequestro do montante 

devido, no importe de R$ 2.219,84 (dois mil duzentos e dezenove reais e 

oitenta e quatro centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.Caso contrário, aportando aos autos impugnação à penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42769 Nr: 1019-41.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Pires Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc.

Defiro o pedido de parcelamento das custas formulado pelo réu de fls. 

177.

Intime-se o réu para comparecer na Central de Arrecadação deste Juízo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os boletos para pagamento das 

custas processuais.

Após o pagamento das custas, determinando o arquivamento do feito com 

as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44996 Nr: 868-41.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamir Medrado dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 
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OAB:15698

 Vistos etc.

Defiro o pleito do Ministério Público de fls. 107.

Intime-se o Réu para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe aos autos 

conta bancária.

Após com a conta informada, expeça-se o alvará para liberação dos 

valores.

Em seguida, arquive-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45379 Nr: 1153-34.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Gentil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 SENTENÇA

Trata-se de ação penal ofertada pelo representante do Ministério Público, 

em face de DAVID GENTIL, já qualificado nos autos.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em fls. 65, o Ministério 

Público ofertou proposta de suspensão condicional do processo, sendo 

que o réu aceitou as condições impostas.

Instado a manifestação em fls. 71, a representante do Ministério Público 

manifestou pelo regular prosseguimento do feito, alegando que o Réu não 

cumpriu com as condições impostas no sursis.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que fora ofertada a suspensão condicional ao acusado, o qual 

aceitou as medidas impostas.

Conforme se denota do termo de audiência, o prazo de 02 (dois) anos de 

suspensão do processo já transcorreu sem a revogação do benefício 

concedido ao acusado e conforme consta às fls. 05/vº o denunciado 

compareceu mensalmente a este juízo, bem como se observa nas fls. 69 

que o valor da fiança foi devidamente depositado para a entidade 

beneficiária APAE, conforme determinado em audiência.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado David 

Gentil, já devidamente qualificado, em face do cumprimento integral das 

condições impostas na suspensão condicional do processo, com fulcro no 

artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se, com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44997 Nr: 869-26.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 SENTENÇA

Trata-se de ação penal ofertada pelo representante do Ministério Público, 

em face de ADEMIR DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em fls. 73, o Ministério 

Público ofertou proposta de suspensão condicional do processo, sendo 

que o réu aceitou as condições impostas.

Instado a manifestação em fls. 90, a representante do Ministério Público 

manifestou pelo regular prosseguimento do feito, alegando que o Réu não 

cumpriu com as condições do sursis.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que fora ofertada a suspensão condicional ao acusado, o qual 

aceitou as medidas impostas.

Conforme se denota do termo de audiência, o prazo de 02 (dois) anos de 

suspensão do processo já transcorreu sem a revogação do benefício 

concedido ao acusado e conforme consta às fls. 05/vº o denunciado 

compareceu mensalmente a este juízo, bem como se observa nas fls. 74 

que o valor da fiança foi devidamente depositado para a entidade 

beneficiária JEITO DE AMAR, conforme determinado em audiência.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Ademir de 

Oliveira, já devidamente qualificado, em face do cumprimento integral das 

condições impostas na suspensão condicional do processo, com fulcro no 

artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se, com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6143 Nr: 538-93.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Viegas de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a impugnação de 

fls. 192/194, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44319 Nr: 351-36.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mathias de Oliveira - 

OAB:MT/16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Ante os serviços prestados 

pelos advogados nomeados Dr. João Faustino Neto, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 10.364-A arbitro os honorários advocatícios em 01 (um) URH e 

Dr. Augusto Mathias de Oliveira, inscrito na OAB/MT sob o nº 16.451, 

arbitro os honorários advocatícios em 03 (três) URH, a serem suportadas 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeçam-se as respectivas certidões.Sem 

custas.Ciência ao Ministério Público.Transitada em Julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3623 Nr: 71-85.2002.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Gonçalves do Nascimento, Silvaldo 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 152, haja vista que cabe a parte exequente indicar 

bens em nome do executado para penhora.

Diante do AR de fls. 147, verifica-se que um terceiro quem o recebeu. 

Portanto, intime-se o executado Silvaldo Barbosa, pessoalmente, para, 
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querendo, se manifestar sobre a indisponibilidade do ativo, no prazo de 05 

(cinco) dias, alegando as matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º 

do CPC, consignadas as advertências do §4º do mesmo artigo.

Intime-se ainda, a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito, nos 

termos do artigo 40, §2º da Lei 6.830/80.

Decorrido os prazos, certifiquem-se, e venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43133 Nr: 1367-59.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Thomaz do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos etc.

Reitero o despacho de fls. 33.

 Determino a remessa destes autos à Procuradoria Geral Federal, no 

endereço constante em petição de fls. 23, qual seja Rua Ramiro de 

Noronha, nº 294, Jardim Cuiabá, na Comarca de Cuiabá/MT, CEP: 

78.043-180.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44307 Nr: 341-89.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Davi de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a excepta, para se manifestar acerca da exceção de 

pré-executividade de fls.170-185, bem como requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5442 Nr: 9-74.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:MT/6177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:MT/11210-A

 Vistos etc.

Postergo os pleitos de fls. 161, 180 e 181, oficie-se o juízo da 4ª Vara 

Cível da Comarca de Rondonópolis, para informar aos autos, se o 

executado ainda se encontra em período de blindagem, bem como, se já 

foi realizada a Assembleia Geral de Credores.

Determino que a parte exequente junte aos autos, de forma detalhada, a 

situação do processo de compensação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19016 Nr: 289-98.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia Hatsue Takazono Hatsumura, Flavia Takazono 

Miyashita, Halissom Takazono

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tarcisio de Souza, Waltair de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Martins Ferreira - 

OAB:17755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Souza Brito Filho 

- OAB:13.625/B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 177-179 para a penhora por termos nos autos do 

imóvel sob a matrícula n.º 472 do CRI da Comarca de Pedra Preta-MT.

Expeça-se ofício ao referido cartório para o registro a penhora na 

matrícula do imóvel.

Defiro o pleito de aproveitamento da avaliação realizada nos autos de 

execução de cód. 445529 em tramite da Comarca de Rondonópolis-MT. 

Assim, intimem-se a parte exequente para juntar aos autos a referida 

avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após o registro da penhora e a juntada da avaliação, determino a 

intimação o executado e do seu cônjuge, na pessoa de seu advogado (art. 

841, do CPC), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer embargos, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC).

Em seguida, intime-se o exequente para se manifestar nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerente o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3612 Nr: 61-41.2002.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Duran Luque, Nelson Dias de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847, Fausto Del Claro Junior - OAB:OAB/MT 11843

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora (fls. 215), como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito, diante da inércia do devedor em 

efetuar o pagamento da dívida.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o referido 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, arquivem-se provisoriamente os autos pelo 

prazo de 05 (cinco) anos.

Em seguida, intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 12190 Nr: 214-98.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milenia Agro Ciências S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tarcisio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18860, Luciano Dilli - OAB:58793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Patrícia Rodrigues Soares - OAB:6.767-E/MT, 

Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora por meio do sistema BACENJUD 

formulado conforme fls.100-102, como medida eficaz para garantir a 

satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12332 Nr: 354-35.2007.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Ultragaz S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leme & Pereira Ltda - ME, Admilson Leme dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rober Cesar da Silva - 

OAB:4.784 b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 921, inciso III e §1º do CPC, suspendo o processo 

pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se, e intime-se a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito, nos termos do artigo 921, §2º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15150 Nr: 1449-66.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Comercial, Ind. e Agrop. de Pedra Preta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metal Rondon do Brasil Indústria Metalúrgica 

LTDA, Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Hasse - OAB:8689, 

Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora por meio do sistema BACENJUD 

formulado conforme fls.300-303, como medida eficaz para garantir a 

satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17031 Nr: 1698-80.2009.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemele Aparecida Trindade Rocha Santos, 

R.A.T. Rocha dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Inicialmente, indefiro o pedido de fls.93-94, uma vez que, a sentença 

prolatada nos autos foi anulada conforme acordão de fls.87-92, devendo, 

portanto, o arbitramento dos honorários ser fixado posteriormente ao 

término da execução.

Ademais, intime-se a parte exequente para se manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17693 Nr: 658-29.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Martiniano de Brito, Reinaldo 

Martiniano de Brito -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Brilhante Braga de 

Oliveira - OAB:16.334

 Vistos etc.

Diante do ofício da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária 

Federal–MS de fls. 70/72, informando que o veículo de placa FCA4747, 

cuja restrição judicial foi realizada em fls. 59 se encontra retido no pátio 

terceirizado pela Superintendência, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para cumpra o que foi solicitado no item “a” no referido ofício, 

devendo comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de baixa da restrição judicial.
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Oficie-se a Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal–MS 

solicitando informações se o veículo de placa FCA4747 ainda se 

encontrado detido naquela unidade policial.

Determino a expedição do mandado de penhora e avaliação do veículo 

GM/Chevrolet, placa ACB1491-MS, a ser cumprido no endereço do 

executado.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado (art. 841, do CPC), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do 

CPC).

Sendo infrutífera a penhora, intime-se o exequente para manifestar-se, em 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Determino o apensamento do presente feito aos autos de execução de 

códigos 17691, 17692 e 11351.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18342 Nr: 1310-46.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Borges de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danillo Henrique Fernandes 

- OAB:9866

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 123, que trata de penhora on-line de valores 

depositados nas contas ou aplicações financeiras da parte executada, 

como medida eficaz para garantir a satisfação da execução.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida, em face do executado.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a executada da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o referido 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 

921, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18654 Nr: 1619-67.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinalda Santos Araújo Correa, Espólio de 

Euripedes Batista Correa, Nilza Mendonça de Carvalho Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora (fls. 78), como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito, diante da inércia do devedor em 

efetuar o pagamento da dívida.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o referido 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18841 Nr: 115-89.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio José Ferreira Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o pleito de fls. 147, tendo em vista que o réu foi 

condenado, nos termos do artigo 336, caput, do Código de Processo 

Penal, determino a compensação das custas processuais e da pena de 

multa com o valor da fiança prestada.

Ademais, no presente caso, visto que o Réu não cumpriu com as medidas 

impostas, conforme art. 341, inciso I e art. 346, ambos do Código de 

Processo Penal, determino que o valor remanescente seja depositado para 

a entidade APAE, deste Munícipio.

Em seguida, proceda-se a implantação da guia definitiva do Réu, no 

sistema eletrônico de execução unificado.

Após, arquivem-se estes autos, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40130 Nr: 1610-71.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Antonio da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Paiao - OAB:18.145A

 Vistos etc.

Com relação ao cumprimento de sentença, no que concerne a pretensão 

da parte, a Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018 regulamenta o Processo 

Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Consoante artigo 13, II de referida Resolução, os cumprimentos de 

sentença de processos físicos tramitarão em meio virtual.

Diante de referida norma, indefiro o pedido de cumprimento de sentença 

em fls. 76, portanto, determino a intimação da parte exequente a proceder 

a distribuição do cumprimento de sentença do presente feito no sistema 

PJe, com a documentação necessária conforme dispõe o CPC.

Autorizo o desentranhamento das peças processuais, mediante cópia nos 

autos.
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Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40617 Nr: 367-58.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genaro Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora (fls. 134/136), como medida 

eficaz para garantir a satisfação do débito, diante da inércia do devedor 

em efetuar o pagamento da dívida.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o referido 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41059 Nr: 808-39.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dario Queiroz Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naldecy Silva da Silveira 

Macedo - OAB:20.588-MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o referido 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que no prazo 

de 10 (dez) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio da parte 

devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41280 Nr: 1028-37.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia Hatsue Takazono Hatsumura, Flavia Takazono 

Miyashita, Halissom Takazono

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tarcisio de Souza, Waltair de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Martins Ferreira - 

OAB:17755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 188-189 para a penhora por termos nos autos do 

imóvel sob a matrícula n.º 472 do CRI da Comarca de Pedra Preta-MT.

Expeça-se ofício ao referido cartório para o registro a penhora na 

matrícula do imóvel.

Assim, intimem-se a parte exequente para juntar aos autos a referida 

avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após o registro da penhora e a juntada da avaliação, determino a 

intimação dos executados e de seus cônjuges, na pessoa de seu 

advogado (art. 841, do CPC), ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC).

Em seguida, intime-se o exequente para se manifestar nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerente o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41443 Nr: 1190-32.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A de Carvalho Informática ME, Fagner 

Almeida de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Antonio Florêncio - 

OAB:20621/0, Marco Andre Honda Flores - OAB:MT/9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora por meio do sistema BACENJUD 

formulado às fls.113-114, como medida eficaz para garantir a satisfação 

do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.
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Após, havendo manifestação do executado, intime-se a parte a exequente 

para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

No caso de penhora negativa, cientifique o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor.

Após, nos termos do artigo 921, inciso III e §1º, do Código de Processo 

Civil, suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo supra, intime-se, à parte exequente para se manifestar 

e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento do processo, nos termos do artigo 921, §2º, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41706 Nr: 1453-64.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Resende da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por ROBERTO RESENDE 

DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Os valores foram depositados pela parte executada em favor do 

exequente (fls. 135/136).

Foram expedidos os Alvarás Eletrônicos (fls. 139/140 e 150).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem,

Os valores devidos foram depositados em favor do credor, conforme se 

vê em fls. 139/140 e 150.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42199 Nr: 461-69.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Rodrigues Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença formulada por VALENTINA 

RODRIGUES CARDOSO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.

Os valores foram depositados pela executada em favor do exequente (fls. 

147/148).

Foram expedidos os Alvará Eletrônicos (fls. 154/156), sendo que o Alvará 

nº453215-5/2018 foi cancelado por inconsistência nos dados bancários 

(fls. 162), e tal valor, que deveria ter sido devolvido para a conta judicial, 

por erro do sistema, foram depositados na conta bancária da causídica 

(fls. 164-v).

A causídica prestou contas, comprovando a devolução dos valores em 

favor da parte exequente (fls. 173/176).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem,

Os valores devidos foram depositados em favor do credor, conforme se 

vê em fls. 147/148.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

No tocante aos valores que ainda restam depositados aos autos, 

determino a liberação em favor da exequente, expedindo o respectivo 

alvará conforme dados bancários no verso de fls. 175.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42385 Nr: 645-25.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Goi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Votorantim S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sintia Pohl Moreira de Castilho 

- OAB:10101-E, Sival Pohl Moreira de Castilho - OAB:3981, Sival Pohl 

Moreira de Castilho Filho - OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o 

presente feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo 

executado.Defiro parcialmente o pleito de fls. 148/149, haja vista que a 

fixação dos honorários advocatícios foi de 10% sobre o valor de R$ 

78.871,58 (setenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e 

oito centavos), valor esse de direito da parte autora que corresponde ao 

débito devido, ou seja, o direito do causídico é de R$ 7.887,15 (sete mil 

oitocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).Deste modo, converto 

a indisponibilidade em penhora, nos termos do artigo 854, §5º, do Código 

de Processo Civil, apenas do valor de R$ 86.758,73 (oitenta e seis mil, 

setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), sendo o 

débito devido conjuntamente com 10% dos honorários 

sucumbenciais.Após, determino a expedição de alvará dos valores de R$ 

78.871,58 (setenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e 

oito centavos) em favor do autor e 10% desse valor, ou seja, R$ 7.887,15 

(sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), em favor de 

seu causídico, conforme contas bancárias de fls. 149.Determino a 

liberação do restante dos valores bloqueados em favor do 

executado.Certifique-se do trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.Condeno o executado às custas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41373 Nr: 1121-97.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Humberto Damascena 

- OAB:MT4846

 Vistos etc.

Acolho parcialmente a cota do Ministério Público de fls. 134/135.

Determino a revogação da prisão civil decretada ao Requerido, visto que 

foi apresentado acordo as fls. 127/128, o qual a parte requerente 
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manifestou parcialmente favorável.

Desta feita, designo audiência de conciliação, para melhor formulação de 

acordo entre as partes, para o dia 12 de fevereiro de 2020 às 10h40min a 

ser realizada no núcleo de conciliação desta Comarca.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11418 Nr: 961-82.2006.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se nos autos que a exequente, Aline da Silva Ferreira, atingiu a 

maioridade.

Intime-se a parte exequente, Aline da Silva Ferreira, pessoalmente, para 

regularizar a sua representação processual nos termos do artigo 5º do 

Código Civil, bem como, requerer o que entender de direito, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16808 Nr: 1475-30.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antonio Martins de Melo, Maria do Rosario de 

Melo, Roberto Martins de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) - OAB:

 Vistos etc.

Com relação ao cumprimento de sentença de fls. 170/171, no que 

concerne a pretensão da parte, a Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Consoante artigo 13, II de referida Resolução, os cumprimentos de 

sentença de processos físicos tramitarão em meio virtual.

Diante de referida norma, determino a intimação da parte executada à 

proceder a distribuição do cumprimento de sentença do presente feito no 

sistema PJe, com a documentação necessária conforme dispõe o CPC.

Ressalta-se que deverá ser observado a isenção de custas processuais 

no procedimento de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 

1.043 e 1.028, §4º da Consolidação da Normas Gerais da Corregedoria do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Autorizo o desentranhamento das peças processuais, mediante cópia nos 

autos.

Aguarde-se o pagamento das requisições de fls. 165/167, nos termos da 

decisão de fls. 163.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16115 Nr: 793-75.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro em parte o pleito de fls. 182.

Intime-se a parte requerida para retificar em seu banco de dados, no 

tocante as informações do requerente, corrigindo o CPF desse para o nº 

841.488.101-72.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41095 Nr: 844-81.2012.811.0022

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Nunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Batista 

Junior - OAB:13046/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 114, haja vista que obrigatoriedade da interposição 

do pedido de cumprimento de sentença para compelir o condenado ao 

pagamento da multa.

Determino o arquivamento dos autos com as devidas cautelas de estilo.

Esclareço as partes que eventual pedido de cumprimento de sentença 

deverá ser distribuído no PJE.

Autorizo o desentranhamento das peças processuais, mediante cópia nos 

autos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45472 Nr: 1220-96.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Rodrigues Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 129, determinando a liberação dos valores, conforme 

o pleiteado.

Aguarde-se o pagamento do Precatório de fls. 123.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16807 Nr: 1474-45.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Rosa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 200, determinando a liberação dos valores, conforme 

o pleiteado.

Aguarde-se o pagamento do Precatório de fls. 189.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17626 Nr: 591-64.2010.811.0022
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 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Ferreira Rocha Horta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adasisa Ferreira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino a intimação das partes para apresentarem os quesitos para 

instruir a perícia médica, no prazo de 10 (dez) dias.

Após com a referida juntada dos quesitos das partes aos autos, intime-se 

o Doutor Perito para agendar data, hora e local para realização da perícia, 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias comunicar este Juízo, 

devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de intimação das partes, para 

avaliar a existência da anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, que 

determine sua incapacidade para o exercício de atividade laboral que lhe 

garanta a sobrevivência, instruindo o presente mandado com os quesitos 

formulados pelas partes, juntados aos autos.

Ademais, com o agendamento da perícia juntado aos autos, intime-se a 

requerente que deverá apresentar a interditanda para a perícia na data e 

local designado portando todos os seus exames.

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, iniciando-se 

pela autora.

Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o 

expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

Aportado aos autos o laudo pericial, providencie-se o pagamento do valor 

referente aos honorários do Sr. Perito (fls. 106), haja vista que há valores 

depositados aos autos, conforme fls. 54-55 e 65/66.

Proceda-se a Secretaria para nomear advogado dativo para defender os 

interesses da parte requerida, devendo-o ser intimado do disposto nesta 

decisão para o regular prosseguimento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42316 Nr: 577-75.2013.811.0022

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Mariano Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 SENTENÇA

Trata-se de Apuração de infração administrativa, interposto pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de Eder Mariano Paiva, por ter 

praticado, em tese, o delito tipificado no artigo 258 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente.

Instado a se manifestar (fls. 140) a representante do Ministério Público 

pugnou pela extinção do feito, em face do cumprimento integral da 

prestação pecuniária.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

 Em detida análise aos autos, verifico que o Réu cumpriu integralmente as 

condições impostas na sentença proferida, conforme consta em fls. 115, 

129, 130 e 137.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do Réu Eder Mariano Paiva, com fulcro no artigo 

84, paragrafo único, da Lei 9.249/1995.

Sem custas.

Transitada em Julgado, arquivem-se estes autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41039 Nr: 788-48.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Martins de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por ROBERTO MARTINS 

DE MELO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Os valores foram depositados pela parte executada em favor do 

exequente (fls. 199).

Foi expedido o Alvará Eletrônico (fls. 204).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem,

Os valores devidos foram depositados em favor do credor, conforme se 

vê em fls. 204.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10070 Nr: 1073-85.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomazia Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Cumprimento de Sentença formulada por TOMAZIA SANTOS 

DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Os valores foram depositados pela parte executada em favor do 

exequente (fls. 197/198).

Foram expedidos os Alvarás Eletrônicos (fls. 205/206).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem,

Os valores devidos foram depositados em favor do credor, conforme se 

vê em fls. 205/206.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14421 Nr: 722-10.2008.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MdFFdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Barcelos Filha - 

OAB:MT/16.475A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Letícia Silva de Lima Suzana 

- OAB:11.709/MT

 Vistos etc.

Defiro parcialmente a cota do Ministério Público de fls. 162, visto que as 

partes já apresentaram recurso de apelação e às contrarrazões, 

conforme fls. 154/157 e 159/161.

Desta feita, nos termos do artigo 1.010, §3°, do Código de Processo Civil, 

proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43177 Nr: 1408-26.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lina Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o documento de fls. 109, DETERMINO a expedição do 

alvará judicial, para a liberação dos valores depositados nos autos, em 

favor da exequente, conforme pleiteado em petição de fls. 114.

Após, com a liberação do valor, aguarde-se o pagamento do precatório 

expedido às fls. 103.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14979 Nr: 1275-57.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Savio Luis Oliveira Ramos - 

OAB:Mat-1662090

 Vistos etc.

Analisando o feito, verifica-se que a parte exequente veio a falecer, 

porém não foi habilitado aos autos os seus herdeiros, pois, segundo 

informações da causídica (fls. 197), bem como a já realização de citação 

por edital desses (fls. 195), não foi possível encontrá-los.

Desta feita, diante a ausência de herdeiros para substituir a de cujus no 

feito, o cumprimento de sentença deverá proceder tão somente aos 

honorários advocatícios.

Diante de tais fatos, nos termos do artigo 535 do CPC, intime-se o Instituto 

Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a execução, tão 

somente aos honorários advocatícios, conforme cálculo de fls. 178-verso, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Se não houver impugnação e por não verificar qualquer irregularidade no 

demonstrativo discriminado do crédito, desde já, homologo o cálculo, tão 

somente aos honorários advocatícios, determinando que seja requisitado o 

pagamento por intermédio da Procuradoria Geral Federal, nos termos do 

artigo 535, §3º, inciso II, expedindo-se o RPV, fazendo-se o pagamento em 

até 02 (dois) meses, contando da entrega da requisição, conforme 

determina o referido artigo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43980 Nr: 125-31.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus de Moraes Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Pedro 

Pereira Campos Filho - OAB:12071/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da 

CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os 

autos que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49157 Nr: 295-66.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito novamente, intimando a defensora do réu, para apresentar 

memoriais finais, no prazo legal, sob pena de destituição do encargo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77065 Nr: 1257-50.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David dos Santos Vilas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauro de Ribamar e 

Silva - OAB:25.752-MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

José Mauro de Ribamar e Silva - OAB/MT nº 25.752, para que no prazo de 

10 (dez) dias, apresente resposta a acusação, no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77170 Nr: 1325-97.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Adelino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Messias de Oliveira Júnior - 

OAB:26732/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Messias de Oliveira Junior - OAB/MT nº 26.732/O, para que no prazo de 

10 (dez) dias, apresente resposta a acusação, nos autos mencionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77171 Nr: 1326-82.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael dos Santos Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Henrique Carneiro 

Assunção Oliveira - OAB:26452/O-MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira - OAB/MT nº 26.452/O, para 

que no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta a acusação, nos autos 

mencionados.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77172 Nr: 1327-67.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ailton da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:24.727/0

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Danilo Rodrigues de Souza - OAB/MT nº 24.727/O, para que no prazo de 

10 (dez) dias, apresente resposta a acusação, nos autos mencionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77173 Nr: 1328-52.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Drª. Agnes Lais de Oliveira dos Anjos - OAB/MT nº 19.872, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta a acusação, nos autos 

mencionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77558 Nr: 1537-21.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Silveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Edson Correa da Silva - OAB/MT nº 22.655/O, para que no prazo de 10 

(dez) dias, apresente resposta a acusação, nos autos mencionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77711 Nr: 1583-10.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito, intimando a defensora do réu, para apresentar resposta a 

acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78385 Nr: 1883-69.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Victor Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anelise Souza Araujo Dias - 

OAB:25360/0

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

Advogada dativa a causídica militante nesta municipalidade - Drª. Anelise 

Souza Araújo Dias - OAB/MT nº 25.360, para proceder a defesa do réu, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15040 Nr: 1338-82.2008.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneias Santana da Silva, Alexandre Paranhos Crispim, 

Walter Crispim Prates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Renato Jabur, Tokio Marine 

Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danillo Henrique Fernandes - 

OAB:9866, Ricardo Alves Athaide - OAB:MT/11.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula dos Santos - 

OAB:11.620-B, Anderson Pablo Pereira Camargo - OAB:MT/15222, 

Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. ANDERSON PABLO FERREIRA DE 

CAMARGO - OAB/MT 15222, nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 

2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 

HORAS os autos que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15044 Nr: 1343-07.2008.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Armando Medaglia, Bruno Aparecido 

Medaglia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Quirino Barbosa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Souza Brito Filho - 

OAB:13.625/B, Ildo Roque Guareschi - OAB:MT/5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. Amauri de Souza Brito Filho - OAB/MT 

13.625/B, nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - 

para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos 

que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45244 Nr: 1040-80.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuina Paiva Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, bem como a não manifestação do 

defensor anteriormente nomeado, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. Antonio roberto dos Santos 

- OAB/MT nº 18.254-B, para promover a defesa da ré, no prazo legal, para 

tanto, apresentar o recurso de apelação, em razão do desejo da ré em 

recorrer da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43124 Nr: 1358-97.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Alves Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:MT/ 11134 - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da 

CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os 

autos que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40133 Nr: 1613-26.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Ricardo Ries Silveira, Jose Israel da 

Silveira, Angela Augustin da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Caroline Brito Espíndola 

Camargo - OAB:MT/24938-O, Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B, Ricardo Rodrigues Ruiz - OAB:OAB/RS 51.057, THAÍS 

FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O, William José de 

Araújo - OAB:3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a Ana Caroline Brito Espíndola Camargo - 

OAB/MT- 24938-O - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da 

CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os 

autos que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53469 Nr: 290-10.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Leal Rocha, Regiane Alves Rodrigues da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de dispensa das Sessões de Julgamento designadas 

para o dia 24/01/2020 e 31/01/2020, formulado pelo jurado Edivaldo 

Soares Vieira de Atahide, devidamente qualificado nos autos.

Alega o requerente no período em que ocorrerá as sessões de 

julgamento, este, estará em curso de mestrado na Capital do Estado de 

Mato Grosso, não havendo condições de comparecer as respectivas 

Sessões de Julgamento no Tribunal de Júri.

Anexo ao pedido veio declaração do Coordenador Institucional da 

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

A função de jurado constitui serviço público, razão pela qual, salvo as 

isenções legais, a ninguém, é permitida a recusa, artigo 436, do Código de 

Processo Penal.

O art. 437, do Código de Processo Penal estabelece expressamente as 

possibilidades de isenções ao serviço do Júri, sendo que em seu inciso X, 

permite a dispensa nos casos de justo impedimento devidamente 

demonstrado.

Analisando a situação do jurado, entendo que o pedido deve ser deferido.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido ora formulado e dispenso o jurado 

Edivaldo Soares Vieira de Atahide tão somente da Sessão de Julgamento 

pelo Tribunal do Júri designada para o dia 31 de janeiro de 2020, haja vista 

que a sessão do dia 24 de janeiro de 2020 fora cancelada.

 Intime-se o jurado da presente decisão.

 Nos termos do art. 479, do CPP, dê ciência a defesa da juntada dos 

documentos pelo Ministério Público em ref. 295.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-39.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA GOMES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000888-39.2019.8.11.0022. REQUERENTE: ROSALINA GOMES CORREA 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos etc. Determino arquivamento do presente feito com as devidas 

cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019.. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000013-40.2017.8.11.0022. REQUERENTE: JEAN APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 

25413237. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos 

valores depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação 

imposta na sentença em favor da parte autora, conforme pleiteado em 

petição de ref. 25413237. Após, arquive-se o presente feito com as 

devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-38.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000039-38.2017.8.11.0022. REQUERENTE: ALINE ROSA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 26014075. 

DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos valores 

depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação imposta na 

sentença em favor da parte autora. Intime-se a parte autora para informar 

a conta bancária para a transferência dos valores, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-38.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA DA CRUZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000039-38.2017.8.11.0022. REQUERENTE: ALINE ROSA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 26014075. 

DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos valores 

depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação imposta na 

sentença em favor da parte autora. Intime-se a parte autora para informar 

a conta bancária para a transferência dos valores, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença interposto por JOSE MENDES DOS 

SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Em detida análise aos argumentos trazidos pelo banco executado, 

verifico que merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a 

expor. Inicialmente, com relação a alegação de excesso no cálculo por ser 

indevido o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, verifica-se que 

inexiste na legislação que disciplina o processo no âmbito dos juizados 

especiais previsão de pagamento de honorários de sucumbência relativos 

à fase de cumprimento de sentença. A controvérsia quanto a execução 

dos honorários, é pacificada pelo Fórum Nacional de Juizados Especiais 

(FONAGE). Vejamos: ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, 

do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). (sic) Ademais, o Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região, já firmou posicionamento no sentido de que não deve incidir 

os honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no 

Juizado Cível: “JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DESCABIMENTO. 1. A lei de regência dos Juizados Especiais definiu, 

taxativamente, as hipóteses de arbitramento de honorários de 

sucumbência: a) na sentença , quando restar demonstrado que o autor 

ajuizou a ação de má-fé; e b) quando o recorrente for vencido no recurso 

que interpôs contra a sentença , desde que o vencedor tenha advogado 

constituído nos autos. 2. Inexiste na legislação que disciplina o processo 

no âmbito dos juizados especiais previsão de pagamento de honorários de 

sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença , o que, em 

virtude da especialidade, afasta a aplicação das previsões do CPC. (TRF-4 

– MS: 50066207620194047000 PR 5006620-76.2019.4.04.7000, Relator: 

GUY VANDERLEY MARCUZZO, Data de Julgamento: 04/07/2019, 

PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” (sic) Desse modo, com razão à 

parte executada, devendo ser afastada a incidência de honorários em 

10% sobre o valor do débito, posto que a execução foi garantida na sua 

integralidade dentro do prazo para o pagamento do débito. Ante o exposto, 

ACOLHO a impugnação de Id. 23799768, reconhecendo o excesso na 

execução em decorrência da incidência de honorários advocatícios, por 

consequência, HOMOLOGO o cálculo de Id. 18316727, devendo ser 

excluído os honorários em 10% sobre o débito, ou seja, o valor devido é 

de 5.885,50 (cinco mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 

centavos) devidamente atualizado. Satisfeito o credor, exaurida está a 

função jurisdicional. Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, 

julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, em face do art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência do pagamento 

do débito. Transitada em julgado, expeça-se o alvará para liberação dos 

valores acima mencionados em favor da parte exequente, quanto aos 

valores remanescentes depositados nos autos, devolva-os à parte 

executada. Após, arquive-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença interposto por JOSE MENDES DOS 

SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Em detida análise aos argumentos trazidos pelo banco executado, 

verifico que merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a 

expor. Inicialmente, com relação a alegação de excesso no cálculo por ser 

indevido o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, verifica-se que 

inexiste na legislação que disciplina o processo no âmbito dos juizados 

especiais previsão de pagamento de honorários de sucumbência relativos 

à fase de cumprimento de sentença. A controvérsia quanto a execução 

dos honorários, é pacificada pelo Fórum Nacional de Juizados Especiais 

(FONAGE). Vejamos: ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, 

do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). (sic) Ademais, o Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região, já firmou posicionamento no sentido de que não deve incidir 

os honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no 

Juizado Cível: “JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DESCABIMENTO. 1. A lei de regência dos Juizados Especiais definiu, 

taxativamente, as hipóteses de arbitramento de honorários de 

sucumbência: a) na sentença , quando restar demonstrado que o autor 

ajuizou a ação de má-fé; e b) quando o recorrente for vencido no recurso 

que interpôs contra a sentença , desde que o vencedor tenha advogado 

constituído nos autos. 2. Inexiste na legislação que disciplina o processo 

no âmbito dos juizados especiais previsão de pagamento de honorários de 

sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença , o que, em 
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virtude da especialidade, afasta a aplicação das previsões do CPC. (TRF-4 

– MS: 50066207620194047000 PR 5006620-76.2019.4.04.7000, Relator: 

GUY VANDERLEY MARCUZZO, Data de Julgamento: 04/07/2019, 

PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” (sic) Desse modo, com razão à 

parte executada, devendo ser afastada a incidência de honorários em 

10% sobre o valor do débito, posto que a execução foi garantida na sua 

integralidade dentro do prazo para o pagamento do débito. Ante o exposto, 

ACOLHO a impugnação de Id. 23799768, reconhecendo o excesso na 

execução em decorrência da incidência de honorários advocatícios, por 

consequência, HOMOLOGO o cálculo de Id. 18316727, devendo ser 

excluído os honorários em 10% sobre o débito, ou seja, o valor devido é 

de 5.885,50 (cinco mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 

centavos) devidamente atualizado. Satisfeito o credor, exaurida está a 

função jurisdicional. Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, 

julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, em face do art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência do pagamento 

do débito. Transitada em julgado, expeça-se o alvará para liberação dos 

valores acima mencionados em favor da parte exequente, quanto aos 

valores remanescentes depositados nos autos, devolva-os à parte 

executada. Após, arquive-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140779 Nr: 4441-64.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA NATHALY DE CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimas Simões Franco Neto - 

OAB:18.838-E, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 85, §2º do CPC.Considerando a juntada recente de renúncia do 

patrono da Autora (ref. 48), estando os autos maduros para julgamento, 

DETERMINO a intimação pessoal da sentença, bem como para constituir 

novo advogado no prazo de 10 dias.P.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165636 Nr: 5984-68.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herondino Chagas de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício da aposentadoria por invalidez, desde o dia 22.10.2018 (data da 

cessação do beneficio) nos termos do art.43 da Lei 8.213/91, observado 

prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção 

monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do requerimento 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.CONDENO a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 

111 do STJ e artigo 85, §3º, I do CPC.Deixo de remeter os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do 

CPC/2015.Tendo em vista a presente decisão considerando que se trata 

de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 30 

(trinta) dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).A teor do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: 

Herondino Chagas de Mendonça2.Benefício concedido: aposentadoria por 

invalidez3.Data do início do benefício:22.10.2018.4.Renda mensal inicial: 01 

Salário MínimoA calcular, nos termos do art.29, II da Lei 8.213/91.5.Data 

início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não 

tenha sido implantado).P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.”P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150034 Nr: 276-37.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Nunes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS

Trata-se de um cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

CERTIFICADO, ou concordando o executado com o cálculo apresentado 

pela parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103104 Nr: 2853-27.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nardini Pisos e Revestimentos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Benedito de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON MOISES QUACCHIO - 

OAB:147405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando o resultado negativo da penhora constante a ref. 59, 

INTIME-SE o Exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes.

Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o exequente 

pessoalmente para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 
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do art. 485, II, §1º do CPC/2015.

Não havendo manifestação, CERTIFIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127316 Nr: 3183-53.2016.811.0028

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para intimar a oarte autora da juntada de ref 110, bem como, 

manifestar no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97756 Nr: 1048-39.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia Normalização e 

Qualidade Industrial -INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Félix Advincula da Silva, João Felix 

Advincula da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte EXEQUENTE da Certidão do Sr. Ofícial de Justiça do 

Mandado de Citação de Ref:31.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106813 Nr: 748-43.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Gonçalina de Magalhães Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Intimaras partes da juntada de ref 86, bem como, manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141566 Nr: 4793-22.2017.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito , Poupança e Investimento do 

Sudoeste MT/PA - SICREDI SUDOESTE - MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaura Silva Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 INTIMAR à parte REQUERENTE do Laudo de Avaliação do Sr. Oficial de 

Justiça, do Mandado de Avaliação de Ref:100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155189 Nr: 2315-07.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM -MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes a intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 30 de Janeiro 

de 2020, às 13h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155189 Nr: 2315-07.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM -MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes a intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 30 de Janeiro 

de 2020, às 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155189 Nr: 2315-07.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM -MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 INTIMAR o advogado da parte autora, para que providenciar o depósito de 

diligencia no valor R$ - 14,00 (catorze reais) para condução do Sr. Oficial 

de Justiça, ocaisão em que ira cumprir o mandado de intimação expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159181 Nr: 3807-34.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edir de Arruda Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte Exequente, que nos autos foi expedida Carta 

Precatória para a Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, com a 

finalidade de Penhora, Registro e Avaliação do bem indicado, devendo 

providenciar o recolhimento das custas, para serem distribuidas pelo 

sistema PJe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162474 Nr: 5110-83.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para que providencie o depósito de diligência, 

para condução do Sr. Oficial de Justiça, cumprir mandado de intimação de 

sentença.

INTIMANDO ainda, para manifestar sobre o documento juntado pelo 

Detran/MT, na ref. 37.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168895 Nr: 603-45.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 Certifico e dou fé, que conforme despacho de ref. 45, encontra-se 

designado audiência para o dia 04/02/2020, as 15h15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121668 Nr: 1448-82.2016.811.0028

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Scania Banco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME, 

Trator Vechia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Ribeiro Novaes - 

OAB:197.105/SP, Rodrigo Sarno Gomes - OAB:203.990/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19619/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Cumpra-se despacho de ref. 57 no que tange a expedição do mandado de 

citação via carta precatória, uma vez que fora obtido o endereço da 

oposta por meio de sistema conveniado.

Expeça-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001461-59.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JAMIL NADAF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEREGRINO MORALES (REU)

ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE BATISTA DE SOUSA OAB - SP318958 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001461-59.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

PEDRO JAMIL NADAF REU: ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR, 

ROBERTO PEREGRINO MORALES VISTOS, Trata-se de Ação de 

Reintegração de Posse com pedido liminar proposta por PEDRO JAMIL 

NADAF em face de ROBERTO PEREGRINO MORALES e ROBERTO 

PEREGRINO MORALES JUNIOR. Narra a inicial, que o Autor é legitimo 

possuidor há mais de 4 anos do imóvel rural consistente em quatro partes 

de terras pastais e lavradias unidas formando uma só extensão com a 

área total de 674has e 5.212m², sendo 625has e 5.886m² da sesmaria 

denominada FORMIGA e 30has e 9.325m² do NUCLEO COLONIAL DA 

FIGUEIRA e 18has da sesmaria denominada São Benedito, localizados no 

município de Poconé/NT, registrado no Livro nº 156 fls. 028/029 descrito 

na Escritura Publica de Compra e Venda em que figuram como Outorgante 

Vendedor o Requerido Roberto Peregrino Morales Junior e outorgado 

comprador Marcos Amorim da Silva, sob as matrículas de nº 8.715 e nº 

15491 registradas no CRI de Poconé, denominada Fazenda DL. Sustenta 

ainda a peça inaugural, que o autor fora imitido na posse do imóvel logo 

após a quitação da aquisição da terra pelo Sr. Marcos Amorim 

materializada na procuração outorgada pelos Requeridos ao Sr. Marcos 

Amorim com direitos de venda, cessão e transferência inclusive para si 

próprio datada em 17/06/2014. Anota-se que a Escritura publica dos 

imóveis fora realizada pelo Sr. Marcos Amorim em 17/06/2015 Por fim 

sustenta que a posse legitima encontra-se corroborada pelo Acordo de 

Colaboração Premiada (ID 22406861) em que o Autor celebrou junto ao 

Ministério Publico Federal na ação criminal em tramite na 7ª vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá/MT, onde o Autor entregou o bem imóvel 

supracitado por dação em pagamento ao Estado de Mato Grosso pelos 

danos causados pagamento (Cláusula 3ª, §2°, item “7” – Acordo de 

Colaboração), que inclusive após a homologação do então acordo restou 

avençado que a alienação judicial seria imediata. Pleiteou o Autor em sede 

liminar a reintegração de posse com fundamento na posse nova e no 

esbulho através do boletim de ocorrência, o que foi concedida pelo juízo 

em decisão proferida em 11/10/2019 ID 24449172. Na sequencia os 

Requeridos apresentaram Embargos de Declaração que foram rejeitados 

conforme decisão à ID 26458466. Devidamente citado os Requeridos 

apresentaram Contestação a ID 25853542 arguindo preliminar de 

ilegitimidade ativa, pleiteando em petição intermediária à ID 27835504 a 

reconsideração da decisão liminar, a juntada das custas processuais em 

atraso. Houve impugnação à ID 27070265, pugnando o Autor pela 

manutenção da liminar bem como pela procedência da ação. Os autos 

vieram conclusos. É o relato necessário. Fundamento. Decido. DA 

ILEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR A parte Requerida sustenta 

preliminar de ilegitimidade ativa e passiva. Todavia, a preliminar de 

ilegitimidade ativa não merece acolhida. Verifica-se, numa análise à 

exordial, deduzir ela a pretensão de forma lógica, indicando que o Autor 

adquiriu a posse do imóvel por meio de procuração outorgada pelo Sr. 

Marcos Amorim datada em 07/01/2015, sendo este proprietário através da 

escritura publica de compra e venda registrada no Cartório do 1º Ofício de 

Poconé. Ademais o direito tutelado em ação de reintegração de posse não 

é o domínio, mas a posse, aquele que detém a posse direta sobre o imóvel 

pode pleitear a proteção possessória. Neste mesmo sentido não merece 

acolhimento a alegada ilegitimidade do Autor e ausência de interesse de 

agir tendo em vista que o que se busca na presente ação é exatamente 

provar a alegada posse. Ademais o interesse de agir do Autor 

encontra-se cristalino visto que o bem imóvel foi dado em pagamento ao 

Estado de Mato Grosso em Colaboração Premiada em razão de crimes, e 

este precisa entregar o imóvel ao estado. Ante o exposto, AFASTO as 

preliminares. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Não merece prosperar a tese de 

ilegitimidade passiva suscitada pelos Requeridos, tendo em vista que no 

boletim de ocorrência registrado e usado como prova do esbulho consta o 

nome do sr. Roberto, não identificando se seria Roberto Peregrino Morales 

ou Roberto Peregrino Morales Junior, cabendo então a parte Requerida 

provar que não fora o autor do esbulho. Da mesma forma, cabe a parte 

Requerida trazer aos autos prova testemunhal de que estariam terceiros 

na posse e usufruto do imóvel rural na data indicada, conforme contratos 

de arrendamento supostamente realizados com terceiros e não a parte 

autora. Com efeito, AFASTO a preliminar. DO PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR Por fim, pleiteia a parte Requerida a 

reconsideração da decisão que deferiu a reintegração e posse do imóvel 

citado na exordial, com fundamento na ausência dos requisitos do artigo 

561 do CPC e artigo 1211 do Código Civil. Pois bem. Em 11/10/2019, antes 

de ouvir os Requeridos este juízo proferiu decisão que deferiu a liminar 

vindicada pelo Autor com base nos documentos e fatos constantes na 

peça inicial. Ocorre que, desde então, aportou aos autos novos 

documentos e fatos quais alteraram o cenário a priori identificado. Com 

efeito, em juízo de retratação, verifica-se controversa a existência real da 

posse do Autor. Isto porque, a existência de contratos de arrendamento 

dos anos de 2018 e 2019, do Requerido com terceiros, em que este 

consta como Arrendador, pressupõe o fato de que o Autor possa não ter 

de fato a posse alegada inicialmente. Saliento que o substabelecimento no 

qual provaria a propriedade/domínio do autor sobre o imóvel foi revogado, 

conforme documentos novos juntados pela parte requerida, motivo pelo 

qual entendo que a presente ação demanda melhor dilação probatória a 

fim de verificar o possuidor do imóvel. Ante o exposto, com fundamento no 
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artigo 1211 do Código Civil, acolho o pedido da parte Requerida, pelo que 

DETERMINO a suspensão dos efeitos da liminar anteriormente deferida 

bem como o RECOLHIMENTO do mandado de reintegração de posse, até 

que se realize a audiência de instrução ou se verifique situação de fato e 

direito que seja prova suficiente da alegada posse. DA DOCUMENTAÇÃO 

SUPOSTAMENTE FALSA Sustentam os Requeridos que alguns 

documentos apresentados pelo Autor são falsos, entretanto, tais 

suposições só poderão ser comprovadas por meio de perícia, a ser 

requerida durante a instrução processual. O ônus da prova incumbe a 

quem alega nos casos previstos no artigo 429 do CPC. DO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS 

CONDICIONO a realização da audiência de instrução e prosseguimento do 

feito ao recolhimento imediato das custas processuais. INTIME-SE a parte 

Autora para que no prazo de 48h (quarenta e oito horas) apresente nos 

autos os respectivos comprovantes de pagamento sob pena de extinção 

sem julgamento de mérito. Superadas as preliminares, passo a sanear o 

feito e ordenar a produção de prova. Partes legítimas e representadas. 

Não há outras questões processuais a serem sanadas. Fixo como pontos 

controvertidos: a) a comprovação real da posse pelo autor; b) a existência 

de fato dos arrendamentos realizados pelo Requerido nos períodos 

constantes nos contratos de arrendamento; c) a comprovação real da 

posse dos requeridos; d) a existência de falsificação de documento; e) a 

revogação do substalecimento Com efeito, dispõe o art. 370 do Código de 

Processo Civil que: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” No 

caso, se verifica a notória necessidade de dilação probatória. Desse 

modo, reputo como necessária a produção da prova testemunhal e oitiva 

das partes e testemunhas que comprovem a posse do autor, dos 

supostos arrendatários, ou dos requeridos nas datas sustentadas por 

ambos. Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13 de 

Maio de 2020, às 13h30min. INTIME-SE as partes para que no prazo de 10 

(dez) dias indiquem o rol de testemunhas. INTIME-SE e CUMPRA-SE na 

forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015. EXPEÇA-SE o necessário. 

Comunique-se o E. TJMT acerca da presente decisão. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001885-04.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHO ARCANJO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA SIQUEIRA GOMES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001885-04.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

TEREZINHO ARCANJO DA SILVA REQUERIDO: SARA SIQUEIRA GOMES 

Vistos, Trata-se de uma Ação de Interdição com Pedido de Concessão de 

Tutela de Urgência proposto por TEREZINHO ARCANJO DA SILVA em face 

de SARA SIQUEIRA GOMES. Narra na inicial que o requerente 

companheiro da requerida, e que a mesma é portadora de Autismo (CID 

10-F84), razão pela qual necessita de cuidados especiais. Alega a 

requerente que os genitores são falecidos. Assim, requer em sede de 

tutela de urgência o deferimento da interdição com pedido curatela para 

que possa representa-la nos atos da vida civil. Pois bem. Defiro os 

benefícios da A.J. O art.300 do CPC prevê o seguinte: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No entanto, no caso dos autos, não vislumbrei os elementos 

necessários à concessão da tutela pretendida posto que ausente a 

demonstração de elementos probatórios para convencer o julgador, em 

sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito alegado. 

Verifica-se ainda que a outra demanda com a mesma causa de pedir 

processo n° 1001633-98.2019.8.11.0028, qual seja a interdição de Sara 

Siqueira Gomes. No entanto, INDEFIRO a Tutela requerida pelo autor, visto 

que, a mesma ensejaria no mérito da demanda. INTIME-SE o Sr. 

TEREZINHO ARCANJO para acompanhar Audiência de Entrevista 

designada para o dia 11 de fevereiro 2020, às 13h30min. DÊ-SE vista ao 

Ministério Público. APENSEM-SE o presente auto no processo n° 

1001633-98.2019.8.11.0028. Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo o 

necessário. As Providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-27.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000077-27.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:IRANI 

APARECIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOEDIL 

MARCIANO PIRES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 10/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-49.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

UZIEL CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000082-49.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:UZIEL CAMPOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 10/03/2020 

Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012055-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CASIANO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012055-18.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE CASIANO SOBRINHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por JOSÉ CASSIANO SOBRINHO em face da sentença que julgou o mérito 

da ação. Sustenta o embargante que não há que se falar em ilegitimidade 

ativa, uma vez que houve juntada de termo de renúncia do proprietário da 

UC, portanto, faz jus ao recebimento da indenização. É o relatório. Decido. 

Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de 

esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 

substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar 

pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades 
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porventura encontradas na sentença, consoante o disposto no art.1.022 

do CPC. Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a inexistência dos 

citados vícios na decisão atacada, se insurgindo o Embargante, 

verdadeiramente, contra o mérito da decisão, visando beneficiar-se da 

rediscussão da matéria. Isso porque a Embargante objetiva a rediscussão 

da matéria ora objurgada, com a procedência do pedido de danos morais, 

de forma que inexorável a rejeição dos presentes embargos. Constata-se 

a clara pretensão da embargante em ver modificado o julgamento do mérito 

da ação, não sendo esta a via adequada para tanto. Nessa esteira, 

confira-se o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL 

UNILATERAL PELA VENDEDORA - SUPOSTO INADIMPLEMENTO DOS 

COMPRADORES - INOCORRÊNCIA - MORA IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO INDEVIDA - SENTENÇA ULTRA PETITA - 

NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO 

VALOR DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO 

MATERIAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA 

ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.O recurso de 

embargos de declaração tem por missão esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto ou questão 

submetida à análise não apreciada ou corrigir erro material, caso ocorra, e 

não propriamente a modificação do julgado. Os embargos de declaração 

não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento 

de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam 

guiar ou conduzir a solução do litígio. (ED 61771/2018, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) Dessa forma, devidamente 

fundamentada a decisão ora embargada, não verifico qualquer vício a ser 

alterado no ato decisório aventado. Verifica-se, portanto, a inexistência 

dos citados vícios na decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão 

do embargante de postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional, 

motivo pelo qual o pleito não merece prosperar. Ante o exposto, não 

existindo qualquer vício passível de ser corrigido por esta via processual, 

REJEITO os presentes embargos, mantendo a sentença em todos os seus 

termos. P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017980-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE IRENE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017980-92.2016.8.11.0028. REQUERENTE: DULCE IRENE DA SILVA 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos por ENERGISA S/A em face da sentença que julgou o mérito da 

ação. Sustenta o embargante que apresentou provas de que a parte 

requerente não faz jus a indenização por danos morais, tendo em vista 

que não era o titular da UC, bem como que já houve indenização ao 

consumidor afetado, motivo pelo qual requer a reanálise dos autos. É o 

relatório. Decido. Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração têm 

a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença, consoante o disposto 

no art.1.022 do CPC. Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na decisão atacada, se insurgindo o 

Embargante, verdadeiramente, contra o mérito da decisão, visando 

beneficiar-se da rediscussão da matéria. Isso porque o Embargante 

objetiva a rediscussão da matéria ora objurgada, com a improcedência da 

demanda, trazendo novos argumentos, qual seja, a suposta inexistência 

da comprovação de parentesco entre as partes, o que ocasionaria a 

reanálise de todo mérito da ação, de forma que inexorável a rejeição dos 

presentes embargos. Anoto que o “Apagão de 2014” é fato notório e de 

conhecimento geral, sendo objeto de ação em massa neste juízo. 

Constata-se a clara pretensão do embargante em ver modificado o 

julgamento do mérito da ação, não sendo esta a via adequada para tanto. 

Nessa esteira, confira-se o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO 

CONTRATUAL UNILATERAL PELA VENDEDORA - SUPOSTO 

INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - INOCORRÊNCIA - MORA 

IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - RESOLUÇÃO DO CONTRATO INDEVIDA - 

SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL 

EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA POR 

DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - 

RECURSO DESPROVIDO.O recurso de embargos de declaração tem por 

missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou 

corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do 

julgado. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, 

simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, 

segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. 

(ED 61771/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 

10/08/2018) Dessa forma, devidamente fundamentada a decisão ora 

embargada, não verifico qualquer vício a ser alterado no ato decisório 

aventado. Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão do embargante de 

postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional, motivo pelo qual o 

pleito não merece prosperar. Ante o exposto, não existindo qualquer vício 

passível de ser corrigido por esta via processual, REJEITO os presentes 

embargos, mantendo a sentença em todos os seus termos. P.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-08.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000669-08.2019.8.11.0028. REQUERENTE: LUZIANO OLIVEIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: CLARO S.A. SENTENÇA VISTOS, Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por LUZIANO OLIVEIRA DE ARRUDA. 

Insurge o requerente contra sentença de contumácia que deixou de 

analisar o atestado médico juntado pela parte autora, a fim de justificar a 

ausência. É o relatório. Decido. Como cediço, os embargos de declaração 

têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, 

em princípio, sua substância, pois simplesmente deve afastar pontos 

contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura 

encontradas na sentença, consoante o disposto no art.1.022 do CPC. 

Ocorre que, da análise minuciosa dos autos, verifica-se que os 

argumentos do embargante merecem prosperar. Isso porque, consta o 

atestado médico em nome do reclamante evidenciando a necessidade de 

90 dias de repouso. Portanto, a ausência à audiência de conciliação está 

devidamente justificada. Com tais considerações, ACOLHO os embargos 
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de declaração, o que faço para ANULAR A SENTENÇA DE ID 21919709, e 

todos os demais atos processuais que a sucederam. Determino a 

designação de nova audiência de conciliação. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017622-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MARIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017622-30.2016.8.11.0028. REQUERENTE: GLAUCIA MARIA LOPES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos por ENERGISA S/A em face da sentença que julgou o mérito da 

ação. Sustenta o embargante que apresentou provas de que a parte 

requerente não faz jus a indenização por danos morais uma vez que UC já 

fora indenizada, motivo pelo qual requer a reanálise dos autos. É o 

relatório. Decido. Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração têm 

a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença, consoante o disposto 

no art.1.022 do CPC. Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na decisão atacada, se insurgindo o 

Embargante, verdadeiramente, contra o mérito da decisão, visando 

beneficiar-se da rediscussão da matéria. Isso porque o Embargante 

objetiva a rediscussão da matéria ora objurgada, com a improcedência da 

demanda, trazendo novos argumentos, qual seja, a suposta existência de 

pagamento realizado em favor da mesma UC, o que ocasionaria a 

reanálise de todo mérito da ação, de forma que inexorável a rejeição dos 

presentes embargos. Anoto que o “Apagão de 2014” é fato notório e de 

conhecimento geral, sendo objeto de ação em massa neste juízo. 

Constata-se a clara pretensão do embargante em ver modificado o 

julgamento do mérito da ação, não sendo esta a via adequada para tanto. 

Aliado a isso, a sentença atava mencionou as várias UC's em nome da 

reclamante. Nessa esteira, confira-se o posicionamento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 

RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELA VENDEDORA - SUPOSTO 

INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - INOCORRÊNCIA - MORA 

IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - RESOLUÇÃO DO CONTRATO INDEVIDA - 

SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL 

EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA POR 

DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - 

RECURSO DESPROVIDO.O recurso de embargos de declaração tem por 

missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou 

corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do 

julgado. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, 

simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, 

segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. 

(ED 61771/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 

10/08/2018) Dessa forma, devidamente fundamentada a decisão ora 

embargada, não verifico qualquer vício a ser alterado no ato decisório 

aventado. Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão do embargante de 

postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional, motivo pelo qual o 

pleito não merece prosperar. Ante o exposto, não existindo qualquer vício 

passível de ser corrigido por esta via processual, REJEITO os presentes 

embargos, mantendo a sentença em todos os seus termos. P.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-14.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESISLAINE RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010178-14.2014.8.11.0028. REQUERENTE: JESISLAINE RODRIGUES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por JESISLAINE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO em face 

da sentença que julgou o mérito da ação. Sustenta o embargante que não 

há que se falar em ilegitimidade ativa, uma vez que houve juntada de 

contrato de locação com o proprietário da UC, portanto, faz jus ao 

recebimento da indenização. É o relatório. Decido. Pois bem. Como cediço, 

os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença, consoante o disposto no art.1.022 do CPC. Da análise dos 

autos, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, se insurgindo o Embargante, verdadeiramente, contra o mérito da 

decisão, visando beneficiar-se da rediscussão da matéria. Isso porque a 

Embargante objetiva a rediscussão da matéria ora objurgada, com a 

procedência do pedido de danos morais, de forma que inexorável a 

rejeição dos presentes embargos. Constata-se a clara pretensão da 

embargante em ver modificado o julgamento do mérito da ação, não sendo 

esta a via adequada para tanto. Nessa esteira, confira-se o 

posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL 

PELA VENDEDORA - SUPOSTO INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - 

INOCORRÊNCIA - MORA IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - RESOLUÇÃO DO 

CONTRATO INDEVIDA - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO EVIDENCIADA - 

DANO MORAL EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA 

DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - 

RECURSO DESPROVIDO.O recurso de embargos de declaração tem por 

missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou 

corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do 

julgado. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, 

simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, 

segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. 

(ED 61771/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 

10/08/2018) Dessa forma, devidamente fundamentada a decisão ora 

embargada, não verifico qualquer vício a ser alterado no ato decisório 

aventado. Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão do embargante de 

postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional, motivo pelo qual o 

pleito não merece prosperar. Ante o exposto, não existindo qualquer vício 

passível de ser corrigido por esta via processual, REJEITO os presentes 

embargos, mantendo a sentença em todos os seus termos. P.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 
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anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013941-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX OTAVIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013941-18.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FELIX OTAVIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por FELIX OTAVIO DA SILVA em face da sentença 

que julgou o mérito da ação. Sustenta o embargante que as provas 

apresentadas pelo reclamado não são suficientes para justificar a 

improcedência da ação, requerendo a reanálise do mérito. Afirma ainda 

quanto a alegação de que não é sua a voz no áudio da contratação. É o 

relatório. Decido. Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração têm 

a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença, consoante o disposto 

no art.1.022 do CPC. Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na decisão atacada, se insurgindo o 

Embargante, verdadeiramente, contra o mérito da decisão, visando 

beneficiar-se da rediscussão da matéria. Isso porque a Embargante 

objetiva a rediscussão da matéria ora objurgada, com a suspensão da 

presente ação, de forma que inexorável a rejeição dos presentes 

embargos. Isso porque, em se tratando de pedido de reanálise da prova, 

qual seja, reconsideração do áudio juntado pelo reclamado, implica na 

reanálise de todo o conjunto probatório apresentado. Constata-se a clara 

pretensão da embargante em ver modificado o julgamento do mérito da 

ação, não sendo esta a via adequada para tanto. Nessa esteira, 

confira-se o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL 

UNILATERAL PELA VENDEDORA - SUPOSTO INADIMPLEMENTO DOS 

COMPRADORES - INOCORRÊNCIA - MORA IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO INDEVIDA - SENTENÇA ULTRA PETITA - 

NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO 

VALOR DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO 

MATERIAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA 

ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.O recurso de 

embargos de declaração tem por missão esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto ou questão 

submetida à análise não apreciada ou corrigir erro material, caso ocorra, e 

não propriamente a modificação do julgado. Os embargos de declaração 

não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento 

de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam 

guiar ou conduzir a solução do litígio. (ED 61771/2018, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). Dessa forma, devidamente 

fundamentada a decisão ora embargada, não verifico qualquer vício a ser 

alterado no ato decisório aventado. Verifica-se, portanto, a inexistência 

dos citados vícios na decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão 

do embargante de postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional, 

motivo pelo qual o pleito não merece prosperar. Ante o exposto, não 

existindo qualquer vício passível de ser corrigido por esta via processual, 

REJEITO os presentes embargos, mantendo a sentença em todos os seus 

termos. P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001400-04.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JACQUELINE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001400-04.2019.8.11.0028. REQUERENTE: HUMBERTO DE OLIVEIRA, 

JACQUELINE SOUZA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA 

VISTOS, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA 

BRASIL S/A em face da sentença que julgou o mérito da ação. Sustenta o 

embargante que o reclamante não apresentou provas suficientes que 

justifiquem a procedência da ação, requerendo a reanálise do mérito. 

Afirma ainda quanto a impossibilidade do dano moral presumido. É o 

relatório. Decido. Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração têm 

a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença, consoante o disposto 

no art.1.022 do CPC. Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na decisão atacada, se insurgindo o 

Embargante, verdadeiramente, contra o mérito da decisão, visando 

beneficiar-se da rediscussão da matéria. Isso porque o Embargante 

objetiva a rediscussão da matéria ora objurgada, com a improcedência da 

demanda, de forma que inexorável a rejeição dos presentes embargos. 

Constata-se a clara pretensão do embargante em ver modificado o 

julgamento do mérito da ação, não sendo esta a via adequada para tanto. 

Nessa esteira, confira-se o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO 

CONTRATUAL UNILATERAL PELA VENDEDORA - SUPOSTO 

INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - INOCORRÊNCIA - MORA 

IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - RESOLUÇÃO DO CONTRATO INDEVIDA - 

SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL 

EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA POR 

DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - 

RECURSO DESPROVIDO.O recurso de embargos de declaração tem por 

missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou 

corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do 

julgado. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, 

simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, 

segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. 

(ED 61771/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 

10/08/2018) Dessa forma, devidamente fundamentada a decisão ora 

embargada, não verifico qualquer vício a ser alterado no ato decisório 

aventado. Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão do embargante de 

postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional, motivo pelo qual o 

pleito não merece prosperar. Não há, portanto, qualquer ponto a ser 

modificado na referida decisão, visto que as questões de omissão 

apontadas pelo embargante encontram-se sanadas, já que o julgado 

fundamento pormenorizadamente a ocorrência de dano moral presumido 

gerado pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, tendo 

em vista que se trata de jurisprudência pacífica do STJ. Ante o exposto, 

não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por esta via 

processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a sentença em 

todos os seus termos. P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-45.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSEMARA FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000339-45.2018.8.11.0028. REQUERENTE: JOSEMARA FERNANDA DA 

SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A SENTENÇA VISTOS, Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por JOSEMARA FERNANDA DA SILVA 

em face da sentença que julgou o mérito da ação. Sustenta a embargante 

que as provas apresentadas pelo reclamado não são suficientes para 

justificar a improcedência da ação, requerendo a reanálise do mérito. É o 

relatório. Decido. Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração têm 

a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença, consoante o disposto 

no art.1.022 do CPC. Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na decisão atacada, se insurgindo o 

Embargante, verdadeiramente, contra o mérito da decisão, visando 

beneficiar-se da rediscussão da matéria. Isso porque a Embargante 

objetiva a rediscussão da matéria ora objurgada, com a procedência do 

pedido de danos morais, e reanálise de todas as provas constantes nos 

autos, de forma que inexorável a rejeição dos presentes embargos. 

Constata-se a clara pretensão da embargante em ver modificado o 

julgamento do mérito da ação, não sendo esta a via adequada para tanto. 

Nessa esteira, confira-se o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO 

CONTRATUAL UNILATERAL PELA VENDEDORA - SUPOSTO 

INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - INOCORRÊNCIA - MORA 

IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - RESOLUÇÃO DO CONTRATO INDEVIDA - 

SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL 

EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA POR 

DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - 

RECURSO DESPROVIDO.O recurso de embargos de declaração tem por 

missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou 

corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do 

julgado. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, 

simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, 

segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. 

(ED 61771/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 

10/08/2018) Dessa forma, devidamente fundamentada a decisão ora 

embargada, não verifico qualquer vício a ser alterado no ato decisório 

aventado. Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão do embargante de 

postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional, motivo pelo qual o 

pleito não merece prosperar. No que tange ao pedido de reconsideração, 

este não se aplica ao caso em comento, uma vez que a legislação vigente 

não permite revisão de sentença em primeiro grau, sendo que a 

modificação do mérito do julgado tem via própria, qual seja o recurso de 

apelação. Estabelece o Código de Processo Civil: Art. 724. Da sentença 

caberá apelação. Assim, não há que se falar em reconsideração do 

julgamento proferido por este juízo. Ante o exposto, não existindo qualquer 

vício passível de ser corrigido por esta via processual, REJEITO os 

presentes embargos, mantendo a sentença em todos os seus termos. 

P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010765-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE MIGUELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010765-31.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ELIENE MIGUELINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por ELIENE MIGUELINA DE OLIVEIRA em 

face da sentença que julgou o mérito da ação. Sustenta a embargante que 

as provas apresentadas pelo reclamado não são suficientes para 

justificar a improcedência da ação, requerendo a reanálise do mérito. É o 

relatório. Decido. Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração têm 

a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença, consoante o disposto 

no art.1.022 do CPC. Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na decisão atacada, se insurgindo o 

Embargante, verdadeiramente, contra o mérito da decisão, visando 

beneficiar-se da rediscussão da matéria. Isso porque a Embargante 

objetiva a rediscussão da matéria ora objurgada, com a procedência do 

pedido de danos morais, e reanálise de todas as provas constantes nos 

autos, de forma que inexorável a rejeição dos presentes embargos. 

Constata-se a clara pretensão da embargante em ver modificado o 

julgamento do mérito da ação, não sendo esta a via adequada para tanto. 

Nessa esteira, confira-se o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO 

CONTRATUAL UNILATERAL PELA VENDEDORA - SUPOSTO 

INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - INOCORRÊNCIA - MORA 

IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - RESOLUÇÃO DO CONTRATO INDEVIDA - 

SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL 

EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA POR 

DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - 

RECURSO DESPROVIDO.O recurso de embargos de declaração tem por 

missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou 

corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do 

julgado. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, 

simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, 

segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. 

(ED 61771/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 

10/08/2018) Dessa forma, devidamente fundamentada a decisão ora 

embargada, não verifico qualquer vício a ser alterado no ato decisório 

aventado. Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão do embargante de 

postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional, motivo pelo qual o 

pleito não merece prosperar. No que tange ao pedido de reconsideração, 

este não se aplica ao caso em comento, uma vez que a legislação vigente 

não permite revisão de sentença em primeiro grau, sendo que a 

modificação do mérito do julgado tem via própria, qual seja o recurso de 

apelação. Estabelece o Código de Processo Civil: Art. 724. Da sentença 

caberá apelação. Assim, não há que se falar em reconsideração do 

julgamento proferido por este juízo. Ante o exposto, não existindo qualquer 

vício passível de ser corrigido por esta via processual, REJEITO os 

presentes embargos, mantendo a sentença em todos os seus termos. 

P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-56.2018.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

MAX DELGADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000584-56.2018.8.11.0028. REQUERENTE: MAX DELGADO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OI S/A SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por OI S/A em face da sentença que julgou o mérito 

da ação. Sustenta o embargante a ocorrência da coisa julgada, 

requerendo a sua reapreciação e consequente reanálise do mérito. É o 

relatório. Decido. Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração têm 

a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença, consoante o disposto 

no art.1.022 do CPC. Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na decisão atacada, se insurgindo o 

Embargante, verdadeiramente, contra o mérito da decisão, visando 

beneficiar-se da rediscussão da matéria. Isso porque o Embargante 

objetiva a rediscussão da matéria ora objurgada, com a improcedência da 

demanda e consequente extinção pelo reconhecimento da coisa julgada, 

trazendo novos argumentos, o que ocasionaria a reanálise de todo mérito 

da ação, de forma que inexorável a rejeição dos presentes embargos. 

Constata-se a clara pretensão do embargante em ver modificado o 

julgamento do mérito da ação, não sendo esta a via adequada para tanto. 

Nessa esteira, confira-se o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO 

CONTRATUAL UNILATERAL PELA VENDEDORA - SUPOSTO 

INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - INOCORRÊNCIA - MORA 

IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - RESOLUÇÃO DO CONTRATO INDEVIDA - 

SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL 

EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA POR 

DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - 

RECURSO DESPROVIDO.O recurso de embargos de declaração tem por 

missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou 

corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do 

julgado. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, 

simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, 

segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. 

(ED 61771/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 

10/08/2018) Dessa forma, devidamente fundamentada a decisão ora 

embargada, não verifico qualquer vício a ser alterado no ato decisório 

aventado. Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão do embargante de 

postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional, motivo pelo qual o 

pleito não merece prosperar. Ante o exposto, não existindo qualquer vício 

passível de ser corrigido por esta via processual, REJEITO os presentes 

embargos, mantendo a sentença em todos os seus termos. P.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017849-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ELIZA DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017849-20.2016.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITA ELIZA DOS 

SANTOS CONCEICAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA VISTOS, Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por ENERGISA S/A em face da 

sentença que julgou o mérito da ação. Sustenta o embargante que 

apresentou provas de que a parte requerente não faz jus a indenização 

por danos morais, tendo em vista que não era o titular da UC, motivo pelo 

qual requer a reanálise dos autos. É o relatório. Decido. Pois bem. Como 

cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar 

claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não 

operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos 

contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura 

encontradas na sentença, consoante o disposto no art.1.022 do CPC. Da 

análise dos autos, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios 

na decisão atacada, se insurgindo o Embargante, verdadeiramente, contra 

o mérito da decisão, visando beneficiar-se da rediscussão da matéria. 

Isso porque o Embargante objetiva a rediscussão da matéria ora 

objurgada, com a improcedência da demanda, trazendo novos 

argumentos, qual seja, a ausência de UC em nome da reclamante, o que 

ocasionaria a reanálise de todo mérito da ação, de forma que inexorável a 

rejeição dos presentes embargos. Anoto que o “Apagão de 2014” é fato 

notório e de conhecimento geral, sendo objeto de ação em massa neste 

juízo. Constata-se a clara pretensão do embargante em ver modificado o 

julgamento do mérito da ação, não sendo esta a via adequada para tanto. 

Nessa esteira, confira-se o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO 

CONTRATUAL UNILATERAL PELA VENDEDORA - SUPOSTO 

INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - INOCORRÊNCIA - MORA 

IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - RESOLUÇÃO DO CONTRATO INDEVIDA - 

SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL 

EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA POR 

DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - 

RECURSO DESPROVIDO.O recurso de embargos de declaração tem por 

missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou 

corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do 

julgado. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, 

simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, 

segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. 

(ED 61771/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 

10/08/2018) Dessa forma, devidamente fundamentada a decisão ora 

embargada, não verifico qualquer vício a ser alterado no ato decisório 

aventado. Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão do embargante de 

postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional, motivo pelo qual o 

pleito não merece prosperar. Ante o exposto, não existindo qualquer vício 

passível de ser corrigido por esta via processual, REJEITO os presentes 

embargos, mantendo a sentença em todos os seus termos. P.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019118-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL APARECIDO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019118-94.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JUVENIL APARECIDO MOURA 

REQUERIDO: A. TELECOM S.A. SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A em face da 

sentença que julgou o mérito da ação. Sustenta o embargante que o 

reclamante não apresentou provas suficientes que justifiquem a 

procedência da ação, requerendo a reanálise do mérito. Afirma ainda 

quanto a impossibilidade do dano moral presumido. É o relatório. Decido. 

Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de 

esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 

substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar 

pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades 

porventura encontradas na sentença, consoante o disposto no art.1.022 

do CPC. Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a inexistência dos 

citados vícios na decisão atacada, se insurgindo o Embargante, 

verdadeiramente, contra o mérito da decisão, visando beneficiar-se da 

rediscussão da matéria. Isso porque o Embargante objetiva a rediscussão 

da matéria ora objurgada, com a improcedência da demanda, de forma que 

inexorável a rejeição dos presentes embargos. Constata-se a clara 

pretensão do embargante em ver modificado o julgamento do mérito da 

ação, não sendo esta a via adequada para tanto. Nessa esteira, 

confira-se o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL 

UNILATERAL PELA VENDEDORA - SUPOSTO INADIMPLEMENTO DOS 

COMPRADORES - INOCORRÊNCIA - MORA IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO INDEVIDA - SENTENÇA ULTRA PETITA - 

NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO 

VALOR DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO 

MATERIAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA 

ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.O recurso de 

embargos de declaração tem por missão esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto ou questão 

submetida à análise não apreciada ou corrigir erro material, caso ocorra, e 

não propriamente a modificação do julgado. Os embargos de declaração 

não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento 

de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam 

guiar ou conduzir a solução do litígio. (ED 61771/2018, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) Dessa forma, devidamente 

fundamentada a decisão ora embargada, não verifico qualquer vício a ser 

alterado no ato decisório aventado. Verifica-se, portanto, a inexistência 

dos citados vícios na decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão 

do embargante de postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional, 

motivo pelo qual o pleito não merece prosperar. Não há, portanto, qualquer 

ponto a ser modificado na referida decisão, visto que as questões de 

omissão apontadas pelo embargante encontram-se sanadas, já que o 

julgado fundamento pormenorizadamente a ocorrência de dano moral 

presumido gerado pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, tendo em vista que se trata de jurisprudência pacífica do STJ. 

Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por 

esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 

sentença em todos os seus termos. P.I.C. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010404-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE GERALDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010404-48.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JULIETE GERALDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos por ENERGISA S/A em face da sentença que julgou o mérito da 

ação. Sustenta o embargante que apresentou provas de que a parte 

requerente não faz jus a indenização por danos morais, tendo em vista 

que não era o titular da UC, motivo pelo qual requer a reanálise dos autos. 

É o relatório. Decido. Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração 

têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, 

em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença, consoante 

o disposto no art.1.022 do CPC. Da análise dos autos, verifica-se, 

entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão atacada, se 

insurgindo o Embargante, verdadeiramente, contra o mérito da decisão, 

visando beneficiar-se da rediscussão da matéria. Isso porque o 

Embargante objetiva a rediscussão da matéria ora objurgada, com a 

improcedência da demanda, trazendo novos argumentos, qual seja, a 

suposta inexistência de UC em nome da parte, o que ocasionaria a 

reanálise de todo mérito da ação, de forma que inexorável a rejeição dos 

presentes embargos. Anoto que o “Apagão de 2014” é fato notório e de 

conhecimento geral, sendo objeto de ação em massa neste juízo. 

Constata-se a clara pretensão do embargante em ver modificado o 

julgamento do mérito da ação, não sendo esta a via adequada para tanto. 

Nessa esteira, confira-se o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO 

CONTRATUAL UNILATERAL PELA VENDEDORA - SUPOSTO 

INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - INOCORRÊNCIA - MORA 

IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - RESOLUÇÃO DO CONTRATO INDEVIDA - 

SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL 

EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA POR 

DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - 

RECURSO DESPROVIDO.O recurso de embargos de declaração tem por 

missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou 

corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do 

julgado. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, 

simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, 

segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. 

(ED 61771/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 

10/08/2018) Dessa forma, devidamente fundamentada a decisão ora 

embargada, não verifico qualquer vício a ser alterado no ato decisório 

aventado. Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão do embargante de 

postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional, motivo pelo qual o 

pleito não merece prosperar. Ante o exposto, não existindo qualquer vício 

passível de ser corrigido por esta via processual, REJEITO os presentes 

embargos, mantendo a sentença em todos os seus termos. P.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1708 Nr: 259-58.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Porto dos Gaúchos Ltda, Décio 

Tadeu Frare

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aléssio Danillo Lopes Pereira - 

OAB:01570257, Bruno Sodré Dantas - OAB:7132-B/MT, Carlos 

Eduardo Latterza de Oliveira - OAB:8248-B, Humberto Sousa Lima 

Falconi - OAB:1241876, Marcos André Pedrosa Pereira - OAB:, 

Maria José do Nascimento - OAB:6.903/MT, Osvaldo Antonio de 

Lima - OAB:3212, Robert Luiz do Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joacir Jolando Neves - 

OAB:3610-B

 Vistos.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das partes, 

sobre o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para tomar ciência e requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se os autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3095 Nr: 539-58.2002.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. RANZAN, Alberto Ranzan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisol Néspoli - OAB:7423/MT, 

Mauro César Lara de Barros - OAB:6.261/MT, Osvaldo Antonio de 

Lima - OAB:3212, Renata Cochrane Feitosa - OAB:Mat.1.527.674, 

William Khalil - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Vistos.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das partes, 

sobre o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para tomar ciência e requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se os autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3505 Nr: 237-92.2003.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Porto dos Gaúchos Ltda, Décio 

Tadeu Frare

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aléssio Danillo Lopes Pereira - 

OAB:01570257, Eliane Moreno Heidgger da Silva - OAB:2287-B/MT, 

Érica Dias Argolo - OAB:, Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:1241876, Marcus Rafael de Souza Santos - OAB:, Rafael Cruz 

Bastos - OAB:, William Khalil - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Vistos.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das partes, 

sobre o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para tomar ciência e requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se os autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 6/2020-CPAN

 A Doutora Janaína Cristina de Almeida , Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR o Sr. AMARO GABRIEL DA SILVA QUEIROZ, inscrito no RG n. 

26043300 SSP/MT e no CPF n. 022.554.081-98, para exercer o cargo de 

Assessor de Gabinete II - Grupo Operacional PDA-CNE-VIII - do Gabinete 

da Segunda Vara desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do 

Termo de Posse, Compromisso e Entrada em Exercício, o qual deverá ser 

assinado e editado a partir da publicação desta Portaria.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte, 28 de janeiro de 2020

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000065-17.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002338-03.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002523-41.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE GONCALVES DA ABADIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002549-39.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002553-76.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002507-87.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERINA BARROS DA SILVA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000101-59.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ALBINA DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002001-14.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CONRADO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000102-78.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BATISTA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002296-51.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SOUSA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 67400 Nr: 2162-46.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENISE ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

CLAUDENISE ALVES DA COSTA ajuizou demanda previdenciária em face 

do INSS, ambos já qualificados nos autos, objetivando a concessão do 

salário maternidade para segurada especial.

 Em virtude do não comparecimento da parte autora à audiência de 

instrução e julgamento retro aprazada, determinou-se a intimação pessoal 

da requerente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

cuja diligência resultou inexitosa (ref. 64).

 Assim, mesmo intimada por edital (ref.67), a parte autora quedou-se inerte 

(fl.76).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 71813 Nr: 4306-90.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALTINA PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 81558 Nr: 3904-72.2017.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AT, MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorran de Souza Santos - 

OAB:22422-O - MT

 Vistos.

 Diante da desídia do advogado outrora nomeado (ref.27), REVOGO a 

nomeação outrora feita e nomeio o advogado Dr. Carlos Roberto Ribeiro 

Filho, OAB/MT n. 22.160-B, a fim de exercer a curadoria especial do 

requerido, nos termos do artigo 72, inciso II, do NCPC, o qual deverá ser 
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intimado para que tome as providências necessárias nos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 73899 Nr: 5183-30.2016.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCFS, ELIANE CARINE FELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 72, II, do Novo Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial para o requerido o advogado Dr. Nelton Schwingel, 

OAB/MT n. 14.175-A, o qual deverá ser intimado para apresentação do 

necessário.

Após, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 93101 Nr: 11017-77.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Moreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:23019-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

o retorno dos autos da instância superior.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 95565 Nr: 50-36.2018.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAGO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS DA SILVA MELO - 

OAB:87017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto ao teor da certidão retro, intime-se a parte autora para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 71553 Nr: 4187-32.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACGR, YRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:, 

Luana Costa Lico - OAB:25670//O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, tendo em vista que a parte exequente é assistida pela 

Defensoria Pública e diante da ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a advogada, Dra. LUANA COSTA LICO, OAB/MT 

26.670-O, para representar a exequente, a qual deverá ser cadastrada no 

sistema Apolo e intimada da presente nomeação, a fim de que tome as 

medidas necessárias nos autos, requerendo o que for de Direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 56373 Nr: 1223-03.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁRIO DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar 

manifestação nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 65176 Nr: 1383-91.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APM, EGML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 72, II, do Novo Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial para o executado o advogado Dr. Nelton 

Schwingel, OAB/MT n. 14.175-A, o qual deverá ser intimado para 

apresentação do necessário.

Após, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 92661 Nr: 10776-06.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 72, II, do Novo Código de Processo Civil, nomeio 

como curadora especial para o executado a advogada Dra. Larissa da 

Silva Carneiro, OAB/MT n. 25.186-O, a qual deverá ser intimada para 

apresentação do necessário.

Após, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 80002 Nr: 3004-89.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITF, KVFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro, por ora, o pedido formulado no item “1” da manifestação 

ministerial retro, haja vista que a última remuneração do executado foi em 

07/2017, conforme ref. 32.

Ao mesmo tempo, defiro o item “2” da aludida manifestação, por 

conseguinte, determino a intimação da exequente, na pessoa de sua 

represente legal para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se o 

executado está adimplindo com o valor dos alimentos e, caso negativo, o 

valor atualizado do débito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 54821 Nr: 270-39.2015.811.0059
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MENDES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

o retorno dos autos da instância superior.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 93110 Nr: 11023-84.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONFIM FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:20613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, certifique-se quanto à expedição do necessário para 

implantação do benefício.

 Ao mesmo tempo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000126-72.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEFLECHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS - ME (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000126-72.2020.8.11.0059. 

AUTOR: MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE REU: MADEFLECHA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS - ME Trata-se de AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA AMBIENTAL, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Madeflecha 

Indústria e Comércio de Madeiras - ME, devidamente qualificados. Narra a 

inicial que foi constatado pela SEMA – Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente de Mato Grosso, que a empresa requerida, exerce a atividade 

de madeireira e encontra-se com licença de operação vencida desde o dia 

10 de outubro de 2014. Além do auto de infração n. 18587 e n. 18588, 

registra-se que a multa administrativa pela violação das normas 

pertinentes à preservação do ambiente natural restou estimada em R$ 

30.000,00(trinta mil reais), conforme procedimento administrativo 

registrado sob o SIMP n. 001640-074/2019. Consta que o estabelecimento 

deixou de atender a notificação n. 182026 do órgão ambiental competente, 

dentro do prazo concedido, bem como operou sem licença, sendo referido 

ato constatado no dia 10 de maio de 2019. Diante disso, requereu 

liminarmente para que sejam paralisadas imediatamente as atividades, bem 

como que a empresa demandada se abstenha de exercer qualquer 

atividade na área (pecuária, agricultura, psicultura, edificações, etc), até a 

devida autorização pelo órgão competente. Juntou os documentos de fls. 

22/35. É o relatório. Decido. O artigo 12 da Lei Federal nº 7.347/1985 

permite ao julgador deferir nos autos da ação civil pública providência 

liminar ou incidental, antecipatória ou cautelar, desde que presentes os 

requisitos discriminados na Lei Processual Civil, aplicáveis 

subsidiariamente a presente ação de rito especial. O artigo 300 do Código 

de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). No caso em tela, os documentos que 

instruem a inicial evidenciam a probabilidade do direito, na medida em que o 

Relatório Técnico n. 8730317/DUDCONFRESA/SGDD/2019 (fls. 27/30), 

destacou que: “Por deixar de atender Notificação Nº 182026. E, datada de 

17/07/2018; por realizar operação madeireira, sem licença de órgão 

ambiental competente (inspeção indicou operação de serragem recente) e; 

ainda, por ter, em seu desfavor, narrativa registrada em Boletim de 

Ocorrência N. 2018.342125, a qual, condutor de carga irregular 

(aproximadamente 30m² de madeira serrada para descarte), abordado em 

operação padrão, realizada pela Polícia Militar Estadual de Confresa-MT, 

declarou ter carregado caminhão em pátio do referido 

empreendimento(...)”, o que demonstra o fumus boni iuris. O perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo está demonstrado pelo fato 

de que as atividades desenvolvidas pela empresa requerida representam 

potencial risco de dano ao meio ambiente, devendo ser aplicado o princípio 

da prevenção. Sobre o tema, o julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA 

DETERMINAR A PARALISAÇÃO DO DESMATAMENTO EM APP E DA 

ATIVIDADE ECONÔMICA – ALEGAÇÃO DE ILEGIMIDADE PASSIVA – 

CONFUSÃO COM A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA NÃO PRÁTICA DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E 

SOLIDÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que 

se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o 

prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área 

degradada, impõe, de imediato, a responsabilidade na pessoa do autuado 

pelo órgão ambiental. Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, 

ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de 

que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e 

indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o regime 

de responsabilidade civil objetiva. Precedentes do STJ, v.g. AgRg no REsp 

1.494.988/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

9.10.2015; REsp 1.247.140/PR." (TJMT, N.U 0112235-05.2015.8.11.0000, , 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016). ANTE O 

EXPOSTO, com base na motivação supra, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência e determino à empresa requerida que se abstenha de exercer 

qualquer atividade no local (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, 

etc.), somente retornando com a atividade com autorização do órgão 

ambiental competente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). Cite-se a parte demandada para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem havidos como 

verdadeiras as alegações de fato da parte autora (art. 334, do CPC). O 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-86.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000041-86.2020.8.11.0059. AUTOR: SEBASTIAO GONCALVES DOS REIS 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para o dia 30 de março 

de 2020, às 12h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não 

haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 
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para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-31.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000077-31.2020.8.11.0059. REQUERENTE: EMERSON ALVES E SILVA 

REQUERIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para o dia 30 de março 

de 2020, às 13h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não 

haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-38.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA VIEIRA SILVA KUHN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHABLO TAINA LOPES DE SOUZA OAB - MT26946/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLOZI COACHING TREINAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000083-38.2020.8.11.0059. AUTOR: MARTA VIEIRA SILVA KUHN 

REQUERIDO: POLOZI COACHING TREINAMENTOS LTDA - ME Recebo a 

inicial e designo audiência de conciliação para o dia 30 de março de 2020, 

às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em 

que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000129-27.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BENVINDA BISPO DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO PEREIRA DOS SANTOS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000129-27.2020.8.11.0059. 

INVENTARIANTE: BENVINDA BISPO DOS SANTOS DE CUJUS: BENTO 

PEREIRA DOS SANTOS Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, 

no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de comprovar a real 

impossibilidade de arcar com as custas do processo, devendo ser juntada 

aos autos declaração de imposto de renda, CTPS assinada ou outro 

documento que comprove a hipossuficiência financeira do requerente, sob 

pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 27 

de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000572-12.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA SILVA MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000572-12.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): NATALIA SILVA MATTOS REU: JADER FRANCISCO DEI 

RICARDI Vistos. Certifique a Secretaria quanto à tempestividade da 

contestação apresentada. Após, tornem os autos conclusos para 

saneamento do feito. Às providências . De São Felix do Araguaia-MT para 

Porto Alegre do Norte-MT, 24 de janeiro de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000128-42.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDELMA DA SILVA CARVALHO ALVES GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000128-42.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: SIDELMA DA SILVA CARVALHO ALVES 

GUIMARAES Nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito 

(art. 99, § 2º e art. 290, ambos do CPC). Decorrido o lapso temporal acima, 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 27 

de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002094-74.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORGES PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

HERNANE ALVES DE CARVALHO (EXECUTADO)

RUBI MODAS CONFRESA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002094-74.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando que remanesce pendente a comprovação de 

recolhimento de diligência do oficial de justiça para possibilitar a expedição 

e cumprimento do mandado em relação ao executado HERNANE ALVES 

DE CARVALHO, nada obstante a intimação de ID 26576720, item "B", 

impulsiono os autos a fim de reiterar a intimação à parte autora, por meio 

de seu advogado, para que providencie o recolhimento da referida 

diligência, devendo a guia ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de 
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M a t o  G r o s s o ,  n o  l i n k  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado fora da comarca, no endereço 

indicado na inicial (Barra do Garças/MT), conforme Portaria CGJ nº 142, de 

8 de novembro de 2019. Porto Alegre do Norte, 28 de janeiro de 2020. 

Alexandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000296-78.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CHAVES RODRIGUES (EXECUTADO)

MARCOS AURELIO PIRES PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000296-78.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para providenciar o recolhimento de diligência 

do Oficial de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e cumprimento de 

mandado de avaliação dos imóveis penhorados, e intimação do(s) 

executado(s) proprietário(s) dos referidos imóveis, devendo as guias 

serem emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link 

: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, expedindo-se as 

guias observando as zonas de endereço dos imóveis objeto de avaliação 

e a(s) zona(s) do(s) endereço(s) do(s) executado(s). Porto Alegre do 

Norte, 28 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001118-67.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. T. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001118-67.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para comparecer na secretaria da 2ª Vara 

Cível desta Comarca para assinar e retirar o Termo de Guarda Provisória, 

expedido nestes autos. Porto Alegre do Norte, 28 de janeiro de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001107-38.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. D. O. (REQUERENTE)

L. P. D. O. S. (REQUERENTE)

W. J. B. D. O. (REQUERENTE)

C. P. D. O. (REQUERENTE)

E. B. D. S. O. (REQUERENTE)

O. P. D. O. (REQUERENTE)

E. E. D. O. (REQUERENTE)

N. M. D. O. (REQUERENTE)

J. F. P. (REQUERENTE)

C. Q. D. S. (REQUERENTE)

M. A. D. O. P. (REQUERENTE)

E. P. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOUREDO DA SILVA OAB - MT14326/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. P. A. D. N. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001107-38.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para comparecer na Secretaria da 2ª Vara 

Cível desta Comarca para assinar e retirar o Termo de Compromisso de 

Inventariante, expedido nestes autos. Porto Alegre do Norte, 28 de janeiro 

de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002336-33.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 28 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002524-26.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES LIBERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 28 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002257-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES MARTINS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002257-54.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos da decisão 

de ID 28245342, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora para juntar aos autos a 

comprovação de que requereu a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade rural e não reconhecimento judicial do direito ao 

benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência, no prazo de 15 

(quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 28 de janeiro de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 71329 Nr: 4072-11.2016.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TIAGO MACHADO NASCIMENTO, TVSM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquiria Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 Considerando a manifestação do Ministério Publico ( Ref.124), impulsiono 

os autos a fim de intimar as partes para se manifestarem quanto à 

devolução da Carta Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 80478 Nr: 3249-03.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Impulsiono os autos a fim intimar as partes para que se manifestem 

acerca da laudo pericial juntado na ref. 35, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 46387 Nr: 2194-56.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Wanderley Sudário Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarisse Vilela da Silva, Nubia Vilela da Silva, 

LEANDRO VILELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado da parte Requerida, Dr. Rhandell Bedim Luzada, INTIMADO para 

que proceda a devolução destes autos à Secretaria da 2ª Vara de Porto 

Alegre do Norte, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, bem como instauração de procedimento de busca e 

apreensão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000136-19.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYAM NAIR OLIVEIRA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000136-19.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): LOURIVALDO ALVES DE SOUZA REU: TAYAM NAIR 

OLIVEIRA DE SOUZA Trata-se de ação de exoneração de pensão 

alimentícia ajuizada por LOURIVALDO ALVES DE SOUZA em face de 

TAYAM NAIR OLIVEIRA ALVES DE SOUZA, ambos qualificados nos 

autos. A parte autora requereu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Considerando que o autor Lourivaldo Alves de Souza é servidor 

público, terceiro sargento da polícia militar, INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas devidas. 

Esclareça-se, contudo, que pode o autor, em igual prazo, comprovar a 

necessidade de concessão da gratuidade judiciária por meio da juntada de 

(o): a) o inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda; b) 

certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a 

existência ou não de bens em nome do embargante; c) certidão do órgão 

de trânsito que demonstre a existência ou não de veículos em nome do 

embargante; d) certidão do órgão competente que demonstre a existência 

ou não de gado em nome do embargante. Frise-se, ainda, que acaso a 

parte embargante não tenha interesse em promover a juntada dos 

documentos acima listados, desde já, resta deferido o pedido de 

parcelamento das custas judiciais, devendo o comprovante de pagamento 

ser acostado aos autos no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de 

janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000063-47.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVAEL BAZILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000063-47.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: IVAEL BAZILIO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação para restabelecimento 

de aposentadoria por invalidez, ajuizada por IVAEL BAZILIO DA SILVA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. O requerente aduziu 

ser portador de diversas enfermidades desde 2007, sendo artrose na 

coluna lombar (L4-L5) (L5-S1), associado a esclerose dos platôs opostos 

+ asteofitos L4-L5, tendo dor e limitação da capacidade funcional. Relatou 

que, em decorrência das enfermidades acima citadas, encontra-se 

incapacitado de exercer atividades laborativas, pois, em razão das dores, 

não consegue ficar em pé ou sentado por muito tempo. Assim, tendo em 

vista a incapacidade, o requerente recebeu benefício previdenciário, na 

espécie aposentadoria por invalidez, com início em 13/04/2007. Assinalou 

que, em 11/12/2019, a autarquia ré teria cessado o benefício, sob a 

arguição de que houve parecer contrário ao da perícia médica. Entretanto, 

o requerente aduziu que suas patologias persistem e o impedem de 

exercer regularmente seu mister. Diante de tais asserções, o requerente 

postulou pela concessão de tutela de urgência, para o fim de que seja 

desde logo concedido o benefício. Com a inicial juntou documentos. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios 

da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. A parte autora requereu a concessão da tutela de urgência 

a fim de que fosse determinado a autarquia requerida a implantação do 

benefício de aposentadoria por invalidez. Conforme preceitua o artigo 300 

do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

existir elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Volvendo-se ao 

caso em tela, verifico, em sede de cognição sumária, que conquanto tenha 

a parte autora acostado aos autos laudo médico atestando ser ele 

acometido de “artrose na coluna lombar (L4-L5) (L5-S1), associado a 

esclerose dos platôs opostos + asteofitos L4-L5, tendo dor e limitação da 

capacidade funcional” este não é contemporâneo ao ajuizamento do 

presente feito. Cumpre salientar que o laudo médico colacionado aos 

autos foi realizado meses antes da cessação do benefício pelo INSS, 

datado de 20 de fevereiro de 2019, não se podendo, assim, precisar com 

concretude que as patologias anteriormente enfrentadas ainda persistem. 

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria. Esclareço, por 

oportuno, que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não se concilia nem transaciona e, 

por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em prosseguimento, determino que seja 

procedida a citação da autarquia requerida, mediante remessa dos autos, 

para, querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se 

produção de prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo , 

quesitos e indicar assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo 

deverá intimar a parte requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de eventuais quesitos para formulação da perícia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 967 de 1067



médica, bem como para que posse indicar assistente técnico. Assim, 

nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em data e horários oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de 

Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes 

da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça 

Federal, fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a 

elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra 

peculiaridades que tornam imensamente não atraente a aceitação do 

múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a 

escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que 

apenas com a promessa de elevação nos honorários tem-se logrado 

nomeação de médicos. 2 – Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. 3 - Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 4 

– Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos 

apresentados pelas partes; 4 – Elaborado o laudo e encartado aos autos, 

intimem-se as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo 

cumprido, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Porto Alegre 

do Norte-MT, 28 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 124260 Nr: 4-76.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de São José do Xingu/MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleuza da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 CERTIFICO e dou fé que contactei por telefone com o advogado 

Dr.Matheus Ross, OAB/MT 19.739 - O, nomeado para patrocinar a defesa 

dativa da ré, bem como para intimá-lo acerca da referida nomeação, 

oportunidade em que o douto advogado disse que aceita o encargo, 

ficando ciente, para apresentar resposta à acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 58104 Nr: 2202-62.2015.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverson Alves Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT

 Considerando que o réu possui advogado constituido nos autos, 

considerando que os advogados do réu foram intimados via DJE em 

10/05/2017, ref:33, e até a presente data não apresentaram as 

contrarrazões recursais, remeto os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 63257 Nr: 691-92.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renilton Alves Pereira, alcunha "Neguinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação da pauta, cancelo a 

audiência anteriormente assinalada e redesigno para o dia 30.10.2019, às 

15h45min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000107-80.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Antônio Gambarra (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Alvia Machado Rodrigues Gambarra (TESTEMUNHA)

Nilzabeth cebalho Nunes (TESTEMUNHA)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini em despacho proferido em Id. 28436275, impulsiono o feito com a 

finalidade de intimar as partes a se manifestarem sobre o laudo 

psicossocial juntado em Id. 26526660, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000533-92.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. D. S. (AUTOR(A))

ANTONIO JARDIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SOUSA SILVA 44635389634 (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, em despacho proferido em Id. 28472795, impulsiono o feito com 

a finalidade de intimar a parte autora, através de seu Advogado 

constituído, para manifestar quanto ao que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 60921 Nr: 861-10.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wislan Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4.384-B, Jucinei da Silva Nunes - OAB:11799, Murilo Espinola 

De Oliveira Lima. - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447, Valdeir Pinheiro Filho - OAB:

 PJe. 1000386-66.2019.8.11.0098

1. Vistos.

2. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada 

por WISLAN GOMES DE OLIVEIRA, em face de ENERGISA MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos.

3. Entrementes, em fls.130/133, foi juntada aos autos cópia do acordo 

entabulado entre as partes, visando a resolução da presente demanda.

4. É o breve relatório.

5. Decido.

6. Perquirindo as circunstancias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que o requerente e o requerido entabularam 

acordo e, conforme se extrai do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (fls.130/133), não forma estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

7. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de fls. 130/133, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro 

SUSPENSO o presente feito até seu integral cumprimento.
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8. Intime-se a parte requerente para que manifeste-se acerca do 

cumprimento do referido acordo.

9. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 16 de outubro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63455 Nr: 773-35.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIONILIO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 773-35.2018.811.0098Código nº 634551.Vistos 6.Portanto, em 

vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, bem como o seu recolhimento no 

final do processo.7.Entretanto, em atenção às circunstâncias fáticas 

alegadas na inicial e peculiaridades do feito, concedo o direito ao 

parcelamento das custas de preparo/distribuição do processo conforme 

inteligência dos artigos 98, § 6º do CPC c/c o artigo 468, §6º da 

CNGC.8.Intime-se a parte autora, para que comprove o valor do objeto da 

demanda, deste modo sendo possível calcular os valores a serem 

recolhidos a título de custas processuais.9.Intime-se. 10.Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 06 de novembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 30412 Nr: 1465-15.2010.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Vieira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Sérgio Simões, Marluci Abadias 

Machado Simões, Gilnei Fernando Simões, Odimilson Francisco Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1465-15.2010.811.0098

Código nº 30412

1. Vistos.

2. Intime-se a parte autora, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, §1º do Código de Processo Civil.

3. Intime-se.

 4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 06 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54819 Nr: 1180-80.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Carla Regina Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Tibagi Fundo de Investimentos em Direitos 

Creditórios, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT13245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245

 Autos: 1180-80.2014.811.0098

Código: 54819

Vistos.

 1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com 

Pedido de Restituição em Dobro dos Valores Depositados, ajuizada por 

Carla Regina Fonseca, em face de Instituto Nacional do Seguro Social- 

INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

2. Manifestação do cumprimento da obrigação em fls. 264.

3. É o breve relato.

4. Fundamento e decido.

5. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando o 

levantamento de alvará acostado às fls. 263, extinção do feito é medida 

que se impõe.

6. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

7. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

8. Publique-se.

9. Intime-se.

10. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT 07 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51369 Nr: 877-37.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Doralipe Machado Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio de Arruda 

- OAB:16501-B, Diandro Ramos Lacerda - OAB:16337-O, Evandro 

Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT-13.431-A

 Autos nº 877-37.2012.811.0098.

Código nº 51369.

1. Vistos.

2. Considerando a manifestação da parte requerida às fls. 329/330, 

intime-se a parte autora para manifestar-se acerca do pagamento 

voluntário depositado em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, voltem-me os autos conclusos para novas deliberações.

4. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 07 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63466 Nr: 784-64.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 784-64.2018.811.0098

Código nº 63466

1. Vistos.

 2. Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do art.485, III, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 13 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 59923 Nr: 290-39.2017.811.0098
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÂO LINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Porto 

Esperidião/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 290-39.2017.811.0098

Código: 59923

1. Vistos.

2. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por JOÃO LINO PEREIRA, em 

desfavor do Município de Porto Esperidião/MT, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

3. Recebida a presente ação e determinada a citação do Requerido, tendo 

apresentado contestação às fls. 69/119.

4. Devidamente intimado, a parte requerente manifestou em fls. 122.

5. Em fls. 123, foi determinada a intimação das partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir.

6. Em fls. 124, a parte requerida manifestou pela abertura do prazo para 

apresentação de memoriais finais e, conforme certidão de fls.126, embora 

devidamente intimada, a parte autora nada manifestou.

7. Vieram os autos conclusos.

8. É o relatório do necessário.

 9. Decido.

10. Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve 

o juiz sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase instrutória.

11. Sobre este momento processual a doutrina abalizada de Humberto 

Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou rejeição de 

preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do processo, 

para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).

12. Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o magistrado 

observar eventuais vícios processuais e analisar as preliminares arguidas 

pelas partes, para somente depois declarara-lo saneado, levando-o em 

seguida à fase de instrução probatória.

13. Assim, não havendo nulidades ou preliminares a serem apreciadas. 

DECLARO SANEADO O PROCESSO.

14. Considerando que as partes não manifestaram pela produção de 

provas, DEFIRO conforme requerido pela parte requerida às fls. 124, e 

determino que as partes apresentem memoriais finais no prazo de 15 

(quinze) dias.

15. Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

prolação da sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 18 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63196 Nr: 621-84.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janir de Campos Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Da prova testemunhal e Depoimento Pessoal do Autor.

7. Quanto à prova testemunha DEFIRO tal pedido pleitado, vez que a 

produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da autora têm a 

finalidade de comprovação dos fatos alegados.

8. Para tanto, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

dia 20 de março de 2020 às 13h: 00 para tomada de depoimento pessoal 

das partes e oitiva de testemunhas, que deverão, na forma do art. 357, 

§4° c/c art. 450, todos do CPC, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 57849 Nr: 410-19.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A J Batista Silva Comercio de Moveis EPP, Ilson José 

Justo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Autos: 410.19.2016.811.0098

Código: 57849

1. Vistos.

2. Certifique-se acerca da tempestividade da impugnação dos embargos à 

execução (fls.48/66).

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 57850 Nr: 411-04.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I J J da Silva ME, Ilson José Justo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Autos: 410-19.2016.811.0098

Código: 57850

Apensos: 57849/57353/57352

1. Vistos.

2. Trata-se de Embargos à Execução, manejado por I J J DA SILVA - ME, 

em face de BANCO BRADESCO S/A, todos qualificados nos autos.

3. Aduz o Embargante, em apertada síntese, alega excesso na execução, 

impertinência da cobrança de juros capitalizados mensalmente, ausência 

de mora, pugnando por tutela antecipada, pelo efeito suspensivo aos 

presentes embargos.

4. Diante do exposto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais 

e a tempestividade certificada à fl. 35, recebo os presentes Embargos 

para discussão.

5. Intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se acerca dos 

presentes embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 

do Código de Processo Civil.

6. Intimem-se.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 59273 Nr: 1460-80.2016.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PB, ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleison Gomes da Silva - 

OAB:19605, MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1460-80.2016.811.0098.

Código nº. 59273.

Vistos.

1. Vistos

2. Considerando a juntada da certidão de óbito do requerente, anexa aos 

autos, DEFIRO o requerimento de habilitação dos herdeiros (fls. 105/1380).

3. Proceda a Secretaria com as anotações necessárias para retificação 

da capa dos autos e sistema Apolo.

4. Inttme-se a parte requerente para manifestar o que entender de diretio, 
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no prazo de 10(dez) dias.

5. Intimem-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55809 Nr: 489-32.2015.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 489-32.2015.811.0098

Código: 55809

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Previdenciária de Salário Maternidade, ajuizada por 

Fabiana Soares Pereira, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social- INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

3. Cálculo apresentado pela parte requerente às fls. 207/209.

4. Conforme fls. 219 versos, a parte requerida concordou tacitamente com 

os cálculos apresentados pela parte requerente.

5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Considerando que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de 

Sentença, retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a 

capa dos autos, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

 8. Nos cálculos apresentados pela parte requerente constam os valores 

de R$ 5.211,52 (cinco mil duzentos e onze reais e cinquenta e dois 

centavos) referentes às verbas atrasadas, e R$ 521,15 (quinhentos e 

vinte e um reais e quinze centavos), referentes aos honorários 

advocatícios).

9. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente, deve 

ser adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

10. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte 

requerente às fls. 207/209, no valor de R$ 5.211,52 (cinco mil duzentos e 

onze reais e cinquenta e dois centavos) referentes às verbas atrasadas, 

e R$ 521,15 (quinhentos e vinte e um reais e quinze centavos), referentes 

aos honorários advocatícios.

11. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 56255 Nr: 759-56.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vair Antonio Junqueira, Ana Maria Pereira Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANBO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT, Marcelo Luiz Pereira Pardin - OAB:19542-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº. 759-56.2015.811.0098

Código nº. 56255

1.Vistos.

2.indefiro o petitório de fl. 61, tendo em vista qye não houve o recolhimento 

da taxa referente ao desarquivamento.

Intime-se

3.Cumpra-se com urgência.

Porto Esperidião MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 57352 Nr: 8-35.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A J Batista Silva Comercio de Moveis EPP, Ilson 

Jose Justo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 8-35.2016.811.0098

Código: 57352

1.Vistos.

2.Cumpra-se conforme decisão proferida nos autos em apenso.

3.Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 57353 Nr: 9-20.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJJ da Silva-ME, Ilson Jose Justo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Autos: 9-20.2016.811.0098

Código: 57353

1. Vistos.

2. Cumpra-se o conforme decisão proferida nos autos em apenso.

3. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50483 Nr: 3347-16.2009.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Pereira de Azevedo, Ana Celina Pereira de 

Azevedo, Carlos Pereira de Azevedo, Celma Pereira de Azevedo, João 

Paulo Pereira de Azevedo, Ludimar Pereira de Azevedo, Maria de Lourdes 

Azevedo, Maria Nilde Pereira de Azevedo, Osmarino Pereira de Azevedo, 

Suely Pereira de Azevedo, Venancio Pereira de Azevedo, Edismar Pereira 

de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcimino Pereira de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:, Erykson Thyago Pereira da Silva - OAB:MT 22102/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N° 3347-16.2009.811.0098.

CÓDIGO N° 50483

1. Vistos.

2. Postergo a análise do petitório de fls.119/124, e determino que a 

Secretaria da Vara Única certifique acerca da citação das Fazendas 

Públicas, bem como, da publicação do edital de citação de fl. 69 e do 

retorno das missivas expedidas nos autos.

3. Cumpra-se com URGÊNCIA.

4. Intime-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50691 Nr: 84-05.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Cruzeiro D'Oeste Ltda-ME, Solimar 

Batista de Menezes, Sandra Vieira Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - OAB:221271/SP, 

Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 Autos nº 84-5.2011.811.0011.

Código nº 50691.

1. Vistos.

2. DETERMINO a intimação da parte executada, para que se manifeste 

acerca da manifestação de fls. 95/96, no prazo legal.

3. Após, voltem-me os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50692 Nr: 1773-84.2011.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Cruzeiro D'Oeste Ltda-ME, Solimar Batista de 

Menezes, Sandra Vieira Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:221271/SP, Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371 OAB/MT

 Autos nº. 1773-84.2011.811.0011

Código nº. 50692

Vistos.

Cumpra-se conforme decisão proferida nos autos em apenso.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 29879 Nr: 932-56.2010.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marina Pinto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 932-56.2010.811.0098.

Código nº 29879

1 Vistos.

2 Proceda-se a Secretaria da Vara Única com o translado das pecas 

necessárias dos embargos à execução aos presentes autos.

3 Intime-se.

4 Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 30400 Nr: 1453-98.2010.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bernardino Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja Faustino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1453-98.2010.8.11.0098

Código: 30400

1. Vistos.

2. Intime-se a parte autora para, no prazo dde 15 (quinze) dias manifestar 

acerca dos petitórios de fls.109/112 e 113/116.

3. Cumpra-se com urgência.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 57727 Nr: 312-34.2016.811.0098

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ronaldo Mariano Ringo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Cesar Perobeli - 

OAB:289655/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 312-34.2016.8.11.0098

Código 57727

1. Vistos.

2. Nos termos do art. 145, §1º, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, analogicamente aplicável ao caso (art. 3º do CPP), declaro minha 

suspeição para atuar no feito, o qual deverá ser encaminhado a meu 

substituto legal.

3. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 15 de janeiro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52811 Nr: 908-23.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaci Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 908-23.2013.811.0098

Código nº. 52811

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

3. Caso as partes não manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

deverão ser os autos arquivados, com as devidas baixas e anotações de 

estilo.

 4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63457 Nr: 775-05.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 775-05.2018.811.0098

Código nº 63457

1. Vistos.

 2. Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do art.485, III, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 13 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 60260 Nr: 505-15.2017.811.0098

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lais da Silva Lara Zardini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Silveira Silva, Fabrício Flores Cezário, 

Edenilson Para Salvaterra, Carlos Henrique de Souza Brito, Eloy Ferreira 

dos Santos, José Carlos Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 505-15.2017.811.0098

Código: 60260

1. Vistos.

2. Considerando a certidão de fls. 100/101, determino que a secretaria 

deste juízo certifique se as partes requeridas manifestaram-se no prazo 

legal.

3. Após, voltem-me conclusos.

Porto Esperidião/MT, 18 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 64810 Nr: 1527-74.2018.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto Esperidião - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaúcha Diesel Comércio e Importação de Auto 

Peças Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1527-74.2018.811.0098

Código: 64810

1. Vistos.

2. Considerando o teor da certidão retro, DETERMINO que secretaria deste 

juízo oficie-se o juízo deprecado para que informe nos autos se houve a 

citação da parte requerida.

3. Após, com a devida resposta, voltem-me conclusos para deliberação.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52216 Nr: 344-44.2013.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldebrando Balbino Ferreira, Laura Cristina Surubi 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atibaia Comércio, Exportação e Importação 

LTDA, XPTOMT Umuarama de Empreendimento Imobiliário SPE LTDA, 

Umuarama Incorporadora de Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline AP. de Camargo - 

OAB:361.690-SP, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline AP. de Camargo - 

OAB:361.690-SP, Tatiana Gurjão Silveira - OAB:209.690/SP, Tomás 

de Locio e Silva Cardoso - OAB:244.255/SP

 Autos nº 344-44.2013.811.0098.

Código nº 52216.

1. Vistos.

2. Certifique-se a Secretaria da Vara Única acerca da intimação da parte 

devedora conforme determinado às fls.286.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se com urgência.

 Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50690 Nr: 1512-22.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Cruzeiro D'Oeste Ltda-ME, Sandra Vieira 

Menezes, Solimar Batista de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - 

OAB:15078/MT, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Mirian 

Correia da Costa - OAB:6361-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16691-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - OAB:221271/SP

 Autos nº. 1512-22.2011.811.0011

Código nº. 50690

1.Vistos.

2.Cumpra-se conforme decisão proferida nos autos em apenso.

3.Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 61488 Nr: 1226-64.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza Flores Melgar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, Dione Karoline Gonçalves Holanda - 

OAB:20694, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353/MT, NAJLA 

MILENA CASTRO DA SILVA - OAB:13630, TAMIRES RODRIGUES PERIN 

- OAB:25.293, Valeria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 33.Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I do CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade à 

Mariza Flores Melgar, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário.34.CONCEDO o benefício de aposentadoria por 

idade, desde a data do indeferimento do requerimento administrativo, qual 

seja 05/09/2019.35.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.36.Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC); b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança.37.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais em razão do comando normativo consignado no artigo 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1996 c/c artigo 8º, §1º da Lei nº 8.620/1993 c/c artigo 

3º, I da Lei Estadual nº 7.603/2001.38.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% 

sob o valor da condenação.39.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, proceda-se com a 

liquidação da sentença. Caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 

(mil) salários mínimos, nos termos do artigo 496, §3º, I do Código de 
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Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51676 Nr: 1173-59.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1173-59.2012.8.11.0098.

CÓDIGO N° 51676.

1. Vistos.

2. Cumpra-se conforme determinado no feito em apenso.

3. Após, voltem-me os autos conclusos, com URGÊNCIA.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53271 Nr: 1328-28.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM, JdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1328-28.2013.8.11.0098.

CÓDIGO N° 53271.

1. Vistos.

2. Considerando o lapso temporal entre o petitório de fls. 119 e a presente 

data, DETERMINO que intime-se a parte requerente para manifestar-se nos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63618 Nr: 880-79.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 880-79.2018.811.0098

Código: 63618

1. Vistos.

2. Considerando que a audiência anteriormente designada não efetivou-se 

por motivos de saúde apresentados pelo autor da demanada, tendo em 

vista que o mesmo encontrava-se em outro Estado realizando tratamentos 

médicos (fls.51/55), REDESIGNO a presente solenidade de instrução, para 

o dia 20 de março de 2020, às 13h:45min.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51351 Nr: 859-16.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE DA ROCHA MENCACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA 

COMPROVE NOS AUTOS O REPASSE DOS VALORES ATRASADOS 

PAGOS AO AUTOR DA AÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68004 Nr: 1584-58.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Cezário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gean Douglas Aparecido 

Vieira Colarino - OAB:22608-O

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O RÉU PARA APRESENTAR 

DEFESA PRÉVIA, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50561 Nr: 182-83.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Osmano Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leônidas Cesar Tavares - 

OAB:234.025/SP, Luciana Villas Bôas Martins Bandeca - 

OAB:213.927/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA 

COMPROVE NOS AUTOS O REPASSE DOS VALORES ATRASADOS AO 

AUTOR DA AÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53692 Nr: 249-77.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana José Nogueira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício de Almeida Teixeira - 

OAB:15.073/MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA AFIM DE QUE 

APRESENTE OS DADOS BANCÁRIOS CORRETOS PARA A EXPEDIÇÃO DO 

ALVARA DE LEVANTAMENTO DE VALORES, HAJA VISTA QUE JÁ FOI 

CONFECCIONADO O ALVARÁ, TENDO SIDO CANCELADO POIS HOUVE 

DIVERGENCIA ENTRE AUTORIZADO E O TITULAR DA CONTA INFORMADA 

PARA CRÉDITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-33.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DAS DORES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))
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ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000524-33.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.420,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA FRANCISCA DAS DORES 

CHAVES Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 09, JARDIM PRIMAVERA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SABEMI SEGURADORA S.A Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, - ATÉ 

998/999, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-190 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/01/2020 Hora: 16:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 10 de dezembro de 

2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-33.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DAS DORES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000524-33.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.420,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA FRANCISCA DAS DORES 

CHAVES Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 09, JARDIM PRIMAVERA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SABEMI SEGURADORA S.A Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, - ATÉ 

998/999, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-190 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/01/2020 Hora: 16:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 10 de dezembro de 

2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Processo Número: 1000523-48.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DAS DORES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000523-48.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA FRANCISCA DAS DORES 

CHAVES Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 09, JARDIM PRIMAVERA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, - DE 1027 A 1501 - LADO 

ÍMPAR, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01452-002 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 

16:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 10 de dezembro de 2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-82.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA CESARIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000566-82.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FAUSTINA CESARIO RAMOS Endereço: 

RUA PRINCIPAL, SN, FUNDO DA ESCOLA, DISTRITO DE SANTA RITA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: Avenida Alphaville, 779, 

779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 06472-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/01/2020 Hora: 14:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

PORTO ESPERIDIÃO, 28 de novembro de 2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 
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funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-97.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA CESARIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000565-97.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FAUSTINA CESARIO RAMOS Endereço: 

RUA PRINCIPAL, SN, FUNDO DA ESCOLA, DISTRITO DE SANTA RITA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE 

DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 

14:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 27 de novembro de 2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-82.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA CESARIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000566-82.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FAUSTINA CESARIO RAMOS Endereço: 

RUA PRINCIPAL, SN, FUNDO DA ESCOLA, DISTRITO DE SANTA RITA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: Avenida Alphaville, 779, 

779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 06472-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/01/2020 Hora: 14:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

PORTO ESPERIDIÃO, 28 de novembro de 2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 
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com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-15.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000564-15.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AQUINO LEITE DE SOUZA Endereço: 

AVENIDA JANUARIO SANTANA DO CARMO, 461, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 

13:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 27 de novembro de 

2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-84.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000540-84.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA HELENA DA SILVA Endereço: 

AVENIDA DOS IMIGRANTES, SN, PROXIMO AO CORREIOS, CENTRO, 

GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/01/2020 Hora: 13:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 9 de dezembro de 2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-30.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000563-30.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.074,80 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AQUINO LEITE DE SOUZA Endereço: 

AVENIDA JANUARIO SANTANA DO CARMO, 461, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: ACE 

SEGURADORA S.A. Endereço: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELDORADO 

BUSINESS TOWER, AVENIDA REBOUÇAS 3970, PINHEIROS, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 05402-920 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 13:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 27 de novembro de 

2019. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-32.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000537-32.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA LUIA LEMES DA SILVA Endereço: 

RUA DURVAL SANTA LUZIA LEBRE, 471, PARQUE DAS AMERICAS, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

Endereço: EDIFÍCIO GOMES DE ALMEIDA FERNANDES, 1355, AVENIDA 

BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01452-919 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/01/2020 Hora: 12:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 9 de dezembro de 
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2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-17.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000538-17.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.440,88 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA LUIA LEMES DA SILVA Endereço: 

RUA DURVAL SANTA LUZIA LEBRE, 471, PARQUE DAS AMERICAS, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Endereço: AVENIDA 

MATO GROSSO, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-030 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/01/2020 Hora: 12:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 9 de dezembro de 

2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-19.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COSMO DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000609-19.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 22.051,64 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM, DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE COSMO 

DAMIAO Endereço: ZONA RURAL, S/N, RUA D, PEDRO NECA, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: SUBMARINO 

VIAGENS LTDA. Endereço: RUA HENRY FORD, 643, - DE 601/602 AO FIM, 

PRESIDENTE ALTINO, OSASCO - SP - CEP: 06210-108 Nome: SAFETYPAY 

BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA Endereço: AVENIDA 

ANDRÔMEDA, 885, ALPHAVILLE EMPRESARIAL, BARUERI - SP - CEP: 

06473-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 
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ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 10 de dezembro de 2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-03.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DAS DORES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000526-03.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.206,80 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA FRANCISCA DAS DORES 

CHAVES Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 09, JARDIM PRIMAVERA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: Avenida Alphaville, 779, 

779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 06472-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/01/2020 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 10 de dezembro de 2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-18.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DAS DORES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000525-18.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 11.736,74 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA FRANCISCA DAS DORES 

CHAVES Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 09, JARDIM PRIMAVERA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: Avenida Alphaville, 779, 

779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 06472-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 

16:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 
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a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 10 de dezembro de 2019. FÁTIMA ADRIELYY SILVA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-59.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA CECILIA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000132-59.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:ZENILDA CECILIA 

MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 16/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - 

MT - CEP: 78240-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62466 Nr: 3704-65.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ELISEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:3947, Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:228.213

 Vistos.

Ante a integral satisfação da obrigação, conforme alvará(s) devidamente 

assinado(s) em 24.01.2020, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

Não há condenação em honorários advocatícios nesta fase de execução, 

em razão da causalidade.

Após o transcurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 72155 Nr: 105-50.2020.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DOMINGOS PASCOAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO SIQUEIRA FARIA - 

OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausente requisito essencial e indispensável à propositura 

da ação, qual seja, a garantia do juízo, REJEITO os embargos, indefiro a 

inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, IV, e § 3º do Código de Processo Civil c/c o § 1º do artigo 16 

da Lei n. 6.830/80.Traslade-se cópia da presente para os autos da 

execução.Prossiga-se nos autos principais.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 30433 Nr: 407-60.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULCIMAR JOSE DALLARIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B/MT, Elizete Aparecida O. Scatigna - 

OAB:12.090-A/MT, Fernando Luz Pereira - OAB:18.473, Giulio 

Alvarenga Reale - OAB:15484-A/MT, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277, 

Móises Batista de Souza - OAB:OAB/MT 21.442

 Vistos.

Ante a integral satisfação da obrigação, conforme alvará(s) devidamente 

assinado(s) em 24.01.2020, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

Não há condenação em honorários advocatícios nesta fase de execução, 

em razão da causalidade.

Após o transcurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

P.R.I.C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 30060 Nr: 967-36.2011.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL E MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ALEXANDRE SEBALD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Freitas Fernandes - 

OAB:OAB/MS 19.171, Helder Guimarães Mariano - OAB:OAB/MS 

18.941, LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22646/O, LUANA 

AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B, SARA COSTA DE OLIVEIRA - OAB:18.587/MT

 Vistos.

Alvará(s) eletrônico(s) assinado(s) em 24.01.2020.

 Considerando-se que o feito já se encontra extinto, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 34224 Nr: 1246-17.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:8506-A/MT, Luiz Henrique Vieira - OAB:26.417MT

 Vistos.

Alvará(s) eletrônico(s) assinado(s) em 24.01.2020.

 Considerando-se que o feito já se encontra extinto, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 33450 Nr: 691-97.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Carlos Frank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

Alvará relacionado à restituição da fiança devidamente assinado na data 

de hoje (24.01.2020).

Ciência às partes. Após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, sem 

manifestação, arquive-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42742 Nr: 1907-25.2016.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE LUIZ VIEIRA DE SOUZA, Cpf: 

76911880998, Rg: 000000, Filiação: Alice Vieira de Souza e Carlos 

Roberto de Souza, data de nascimento: 05/05/1980, natural de Pirajui-, 

casado (a), Telefone (18) 98814-1328. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para decretar o divórcio das 

partes e CONDENO o réu ao pagamento de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo nacional em benefício de sua prole. Não há custas ou 

honorários advocatícios.Expeça-se termo de guarda definitivo.Expeça-se 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente 

(conforme certidão de casamento juntada aos autos), instruindo com cópia 

da petição inicial do feito, observando-se a escolha de alteração do nome 

dos consortes.Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NARJANA ROBERTA 

KROTH, digitei.

Querência, 27 de janeiro de 2020

Millaine Francisca Lopes da Silva Gestor(a) da Central de Arquivamento e 

Arrecadação Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 37135 Nr: 1065-79.2015.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ALVES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique Waltha do Prado, LIBERA DO 

PADRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/MT

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Recebo a emenda à petição inicial (REF 102).

O pedido de reconsideração merece parcial deferimento (REF 102).

 Com efeito, verifica-se da análise dos autos que a parte autora não 

requereu citação por edital dos requeridos. Em verdade, a citação foi 

suprida em virtude de comparecimento espontâneo dos réus em Juízo, 

conforme se observa da decisão de REF 51.

Sendo assim, revogo a multa arbitrada em REF 100.

Concedo às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para as partes 

especificarem eventuais provas a serem produzidas, sob pena de 

julgamento antecipado de mérito.

Cumpra-se. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43553 Nr: 2327-30.2016.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MAZZUTTI, UBIRAJARA FRANCISCO 

PEREIRA JUNIOR, Adelino Augusto Mazzutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o pagamento 

da diligência, que deverá ser recolhido mediante emissão de guia 

disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> 

guias -> emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do 

mandado de intimação (03 atos a serem cumpridos). Informo ainda aos 

advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, 

devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do 

Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através 

da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não 

se trata de questão processual.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000564-69.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:
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ADELMO JOSE DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON RIBEIRO DE MELO OAB - GO42453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO (REU)

Outros Interessados:

AGRO PECUARIA SAO MANUEL LTDA (CONFINANTES)

INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA (CONFINANTES)

VALDOMIRO DE SOUSA (CONFINANTES)

JOSE PUPIN (CONFINANTES)

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (CONFINANTES)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS 

DA COMARCA DE QUERENCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

QUERÊNCIA VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA Av. CD, s/n, Qda 06 - Lotes 4, 6 

e 8 - Setor C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO PROCESSO 

n. 1000564-69.2019.8.11.0080 Valor da causa: R$ 7.424.187,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

ADELMO JOSE DE SOUSA Endereço: Rodovia MT-109, KM71, FAZENDA 

SANTA FÉ, ZONA RURAL, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como EFETUAR A CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, 

DESCONHECIDOS E INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: O autor, vem por meio de seu 

advogado, propor Ação de Usucapião de Bem Imóvel contra a requerida, 

ambos acima qualificados requerendo o reconhecimento do usucapião do 

imóvel, área rural denominada Fazenda Santa Fé, localizada no Município 

de Querência-MT, com área total de 1.685,7071 hectares, e perímetro de 

21.352,47 metros, devidamente cadastrada no INCRA sob o Código SNCR 

n º  9 5 0 1 9 0 1 0 0 3 3 1 0 ,  e  c o m  c e r t i f i c a ç ã o 

22e1cf88-edc7-4f54-a54c-8f41c6aff821 de não sobreposição de área. 

DECISÃO: Vistos. Recebo a inicial. Defiro a gratuidade. Anote-se. Cite-se a 

parte ré para que apresente contestação no prazo legal. Citem-se os 

confinantes para que se manifestem sobre a pretensão formulada na 

petição inicial, opondo (eventualmente) resistência ao pedido. Citem-se, 

por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os Requeridos em lugar incerto e 

eventuais interessados. Intimem-se a União, o Estado e o Município cuja 

área pertence (observar envio dos autos). Oficie-se ao Registrador do 1º 

Ofício da Comarca para que preste informações sobre a viabilidade 

registral do imóvel, opondo eventual resistência ao pedido (oficie-se com 

cópia da petição inicial). Após, ao MP. Por fim, conclusos para sentença 

ou instrução probatória. Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, NARJANA ROBERTA KROTH, digitei. 

QUERÊNCIA, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-96.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISE FULBER CAUMO IGNACIO OAB - MT12224/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 8010080-96.2016.8.11.0080 Vistos. Diante do acórdão publicado 

no ID 20719016, e considerando que não houve apresentação de Recurso 

e/ou manifestação das partes, ARQUIVE-SE o processo. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-63.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CAETANO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO TAQUARTE DA SILVA (REQUERIDO)

T. E. R. D. C. (REQUERIDO)

SANDRA MARIA DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 8010175-63.2015.8.11.0080 Vistos. Diante do acórdão publicado 

no ID 23958693, e considerando que não houve apresentação de Recurso 

e/ou manifestação das partes, ARQUIVE-SE o processo. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-15.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CUSTODIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

8010012-15.2017.8.11.0080. REQUERENTE: RENATO CUSTODIO RIBEIRO 

REQUERIDO: WAL MART BRASIL LTDA, BANCO ITAUCARD S/A 

Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-14.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE LOPES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI BERNARDI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000503-14.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:DANIELE LOPES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON LOPES ALVES 

POLO PASSIVO: SIDINEI BERNARDI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação Data: 06/03/2020 Hora: 14:30 , 

no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, 

QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-53.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FILHO CORDEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito 

visando o cancelamento da audiência designada para o dia 1 de janeiro de 

2020, em virtude da ausência de citação/intimação da parte Reclamada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-53.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FILHO CORDEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000966-53.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:MANOEL FILHO 

CORDEIRO BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação Data: 

06/03/2020 Hora: 14:45 , no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, 

LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . CUIABÁ, 

28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-05.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENI CAETANA NOLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000135-05.2019.8.11.0080 Polo Ativo: LUZENI CAETANA 

NOLETO Polo Passivo: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS onde a 

parte autora, em resumo, sustenta que firmou um contrato com objetivo de 

obter um automóvel, tendo assinado contrato nº 103520200, em 

decorrência disso foram emitidos 36 (trinta e seis) boletos, os quais foram 

devidamente quitados pela autora. Afirma, que realizou o pagamento 

integral do contrato, no dia 22/01/2018, contudo no dia 08/11/2017 teria 

sido surpreendida com seu nome inserido no cadastro de protesto. 

Assevera que entrou em contato com a requerida para resolver a 

situação, no entanto, não obteve sucesso. Razão pela qual pleiteia a 

declaração de inexistência do débito bem como a indenização pelos danos 

morais sofridos. Em sede de contestação, aduz a requerida que não 

praticou ato ilícito visto que, a inscrição nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva da vítima pois, decorre de 

um contrato firmado entre o autor e a requerida, o qual o autor teria 

deixado de efetuar o pagamento ocasionando referida inscrição. Afirma 

que a requerida agiu em exercício regular de direito. Motivo pelo qual 

pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem, em que pese as 

alegações das partes, verifico que o protesto se deu em razão do 

inadimplemento do boleto nº 03, o qual deveria ter sido pago no dia 

17/06/2017, com protesto incluso pelo requerido no dia 19/07/2017. 
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Conforme documentos acostados aos autos, a requerente liquidou seu 

débito no dia 22/01/2018, tendo sido excluído seu nome do órgão de 

proteção ao crédito no dia 24/01/2018. Curial enfatizar que o entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições além 

da discutida no presente processo. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ). Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

negativação em discussão neste processo seja ilegítima, existem outras 

que apesar de posteriores ou anteriores, são legitimas, de modo que 

impede a caracterização dos danos morais. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo. Sugiro 

improcedência dos pedidos de danos morais. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. . Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000745-70.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE REINEHR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000745-70.2019.8.11.0080 Polo Ativo: FABIANE REINEHR Polo 

Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde suscita o Reclamante, em 

suma, que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo valor de R$ 357,01 (trezentos e cinquenta e sete 

reais e um centavo). Requerendo, assim, a declaração da inexistência do 

débito bem como a indenização por danos morais. Em sede de 

contestação, afirma a requerida que a parte requerente migrou a linha 

telefônica nº (49) 99127-8552, em 09.09.2014, da modalidade Pré-Paga 

para o pacote de serviços Smartvivo Controle 2,5GB, o que ocasionou o 

cadastro no sistema interno da ré. Contudo, sem qualquer justificativa, a 

parte autora teria deixado de efetuar o pagamento das faturas referentes 

aos meses de janeiro a maio de 2017. Alega que o atendimento das 

exigências sistêmicas cravas pelo órgão regulador confere às Telas SAC 

presunção de veracidade e, portanto, merecem ser utilizadas como meio 

de provas a corroborarem o entendimento delineado. A empresa 

Reclamada junta aos autos TELA SISTÊMICA a comprovar suposta relação 

jurídica, porém, sem produzir qualquer prova bilateral, como contrato 

assinado pela parte autora, ou gravação telefônica com registro de 

protocolo, a justificar a cobrança ocorrida. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

Consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Nesse 

sentido: APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA 

AUTORA NOS ORGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSENCIA DE 

PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA 

SISTEMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – 

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO INICIAL PARA INCIDENCIA DOS 

JUROS – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – RECURSO DA OPERADORA 

DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionado não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais 

deve levar em conta as circunstancias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. O início dos juros de mora em condenação por danos 

morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento 

danoso (Súmula nº 54/STJ). Com o provimento do recurso e com o 

trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da 
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verba honorária, conforme determina o artigo 85, §11 do CPC. (TJMT, N.U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) Assim, 

diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do Consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, devem ser 

declarados inexigíveis os débitos discutidos nestes autos. E 

reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, é também indevida a restrição 

apontada. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da 

requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade 

civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, 

é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 3.000 (três mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o teor 

da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3 . DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada TELEFÔNICA BRASIL S.A., a 

pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados a reclamante FABIANE REINEHR , valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Querência-MT. 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-96.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELE DIEL CANEPPELE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº. 1000030-96.2017.8.11.0080 Polo Ativo: FERNANDA 

GORGONHO MARTINS Polo Passivo: MARCELE DIEL CANEPPELE Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta 

lide, cujas cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se mostra 

lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ficam as partes cientes 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

cumprimento da obrigação poderá o acordo celebrado ser executado, pois 

terá eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-98.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA COSTA AMUY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA DE SENA MODES FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000144-98.2018.8.11.0080 Requerente: RITA DE CASSIA 

COSTA AMUY Requerido: KEILA DE SENA MODES FERNANDES Vistos, 

etc. Relatório Dispensado na forma do art.38 da Lei 9.099/95. 

Fundamentação Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos 

autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando 

despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do 

NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito 

e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação 

das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do 

julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, 

de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre 

a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já 

decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da 

prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide 

não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os 

aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o 

convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC 

prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os 
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requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 

370 do NCPC. Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a 

artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos 

apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o 

brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico 

que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de 

modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). 

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito o pedido é PROCEDENTE. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora requer a procedência do pedido 

para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento do valor descrito 

na inicial, consoante documentação juntada aos autos. Citada para 

comparecer na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de estar 

presente e não apresentou contestação. Assim, com fundamento no artigo 

20, da Lei 9.099/95, decreto a revelia da parte requerida, eis que, 

devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação, conforme se denota do termo de audiência. Como 

consequência, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. A presunção, contudo, não é 

absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 

Federal, ser fundamentada. O pedido inicial baseia-se em prova 

documental inequívoca, na qual a parte requerente apresenta conversas 

mantidas pelas partes via WhatsApp (Rede Social), bem como pela 

emissão de boletos para pagamento do débito parcelado em nome do 

esposo/companheiro da requerida, conferindo desta forma segurança ao 

Juízo de que o valor não foi pago no período indicado na inicial e, além 

disso, ocorreu a confissão ficta decorrente da revelia, fatos que, aliados, 

resultam na responsabilidade da parte requerida. Com relação ao termo 

inicial para incidência das correções, juros e correção monetária, tenho 

que deve ser contada a partir do inadimplemento, data certa em que o 

débito deveria ter sido pago. Aliás, no que tange à correção monetária, 

sobreleva consignar que a sua aplicação visa manter o poder aquisitivo da 

moeda, sendo o próprio valor em sua manifestação atualizada. Segundo 

anota Theotônio Negrão, a correção monetária não constitui parcela que 

se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder 

aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão 

numérica do valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com 

correção monetária não recebe um plus, mas apenas o que lhe é devido, 

em forma atualizada. (JTA 109/372). (in Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). Ademais, de 

acordo com o enunciado nº 04 das Turmas Recursais de Mato Grosso, 

"aplica-se nos Juizados Especiais o princípio que contra o revel correm os 

prazos independentemente de intimação. E desnecessária a intimação da 

sentença ao réu revel." Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento da quantia descrita na petição inicial, devendo ser acrescida 

de juros moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC, ambos desde o inadimplemento da parte requerida. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-89.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ANDALECIO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000067-89.2018.8.11.0080 Requerente: VALDIR DE 

CARVALHO Requerido: JULIANO ANDALECIO DE ARAUJO Vistos, etc. 

Relatório Dispensado na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito o pedido é PROCEDENTE. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora requer a procedência do pedido 

para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento do valor descrito 

na inicial, consoante documentação juntada aos autos. Citada para 

comparecer na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de estar 

presente e não apresentou contestação. Assim, com fundamento no artigo 

20, da Lei 9.099/95, decreto a revelia da parte requerida, eis que, 

devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação, conforme se denota do termo de audiência. Como 
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consequência, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. A presunção, contudo, não é 

absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 

Federal, ser fundamentada. O pedido inicial baseia-se em prova 

documental inequívoca, na qual a parte requerente apresenta 

comprovante de transferência, conferindo desta forma segurança ao 

Juízo de que o valor não foi pago no período indicado na inicial e, além 

disso, ocorreu a confissão ficta decorrente da revelia, fatos que, aliados, 

resultam na responsabilidade da parte requerida. Com relação ao termo 

inicial para incidência das correções, juros e correção monetária, tenho 

que deve ser contada a partir do inadimplemento, data certa em que o 

débito deveria ter sido pago. Aliás, no que tange à correção monetária, 

sobreleva consignar que a sua aplicação visa manter o poder aquisitivo da 

moeda, sendo o próprio valor em sua manifestação atualizada. Segundo 

anota Theotônio Negrão, a correção monetária não constitui parcela que 

se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder 

aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão 

numérica do valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com 

correção monetária não recebe um plus, mas apenas o que lhe é devido, 

em forma atualizada. (JTA 109/372). (in Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). Ademais, de 

acordo com o enunciado nº 04 das Turmas Recursais de Mato Grosso, 

"aplica-se nos Juizados Especiais o princípio que contra o revel correm os 

prazos independentemente de intimação. E desnecessária a intimação da 

sentença ao réu revel." Ante o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL 

DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento da quantia descrita na petição inicial, devendo ser 

acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento da parte requerida. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-90.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MARIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000054-90.2018.8.11.0080 Polo Ativo: ODAIR MARIANI Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, verifica-se que a 

parte reclamada arguiu a ocorrência da prescrição, o que não pode ser 

acolhido, uma vez que, a prescrição foi interrompida quando houve a 

c i t a ç ã o  d a  p a r t e  r e c l a m a d a  n o  p r o c e s s o  d e  n º 

8010116-12.2014.8.11.0080. Acerca desta temática, pacífico o 

entendimento jurisprudencial: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. 

INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APARENTE LEGITIMIDADE 

PASSIVA. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. RETROATIVIDADE. AÇÃO 

PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. (...). 5. A citação válida é causa 

interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem 

resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante 

(art. 485, II e III, do CPC/2015). Precedentes. 6. Recurso especial não 

provido. (REsp 1.679.199/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.05.2019, DJe 24.05.2019) 

Assim, entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde afirma a parte 

autora que em março de 2014, teve o fornecimento de energia elétrica 

interrompido, em sua casa, sem prévia comunicação ou justificativa 

posterior ao fato, impossibilitando o funcionamento da bomba d’água 

artesiano da propriedade para abastecer o rebanho bovino e a residência. 

Afirma que mesmo após diversas tentativas de contato com a empresa 

reclamada, não obteve sucesso no reparo, sendo necessário locar outra 

propriedade para que seus animais não permanecessem sem água. Em 

sede de contestação, afirma a reclamada que o autor não comprovou a 

oscilação de energia e de que não há registro de perturbação no sistema 

elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para estas datas. 

Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. É certo que 

as concessionárias de serviço público devem prestar um serviço 

adequado a todos os seus usuários, satisfazendo as condições de 

regularidade, continuidade e eficiência, dentre outras, nos termos do artigo 

22 do CDC. Dessa forma, havendo o fornecimento de energia elétrica com 

oscilação, evidenciado está a descontinuidade e ineficiência dos serviços 

prestados. Pois bem, em que pese as alegações da Reclamada, verifico 

tentativas frustradas de contato por parte do reclamante, ante os números 

de protocolos anexados a inicial, quais sejam: 20784734, 20879020, 

20879238, 21562291 e 21865809. Sendo a energia um serviço essencial, 

caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os 

consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia esteve 

suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade 

objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Registre-se que em casos 

como este, a Resolução 414/2010 da ANEEL prevê que a concessionária 

deve reestabelecer o fornecimento em 4 (quatro) horas, vejamos: Art. 

176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes 

prazos, contados ininterruptamente: (...) III – 4 (quatro) horas, para 

religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; 

Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de 

prestadora de serviço público essencial, deve garantir aos seus 

consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob 

pena de arcar com as consequências advindas de sua inoperância. Neste 

contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante 

comprova sua condição de consumidor da reclamada (fatura de energia 

anexa à inicial – evento 1.7), sendo aplicável os institutos da inversão do 

ônus da prova, e evidente que a ré manteve a afirmar que as alegações 

do autor são inverídicas, no entanto, não apresentou documento apto a 

comprovar a devida prestação do serviço. Ademais, é certo que é 

possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor 

inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de serviço 

essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de 

forma digna em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária 

reclamada o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo 

longo periodo, porém, verifico que ré não presta um serviço adequedo nas 
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localidades de dificil acesso, o que ocasiona situações semelhantes as 

descritas na inicial. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. 3. DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, 

deve-se ponderar que a energia elétrica é bem de consumo essencial ao 

cotidiano de qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de 

seu fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e quando 

superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu, a interrupção da energia, reputa-se inquestionável que a parte 

reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das 

recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao 

se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 

prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido a 

própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: EM E N T A 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA 

DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A 

JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃODO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida não demonstra 

elementos suficientes para que seja afastada a condição de 

miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a titulo de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. R E L A T Ó R I O Dispensado o relatório 

em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 

1995. V O T O R E L A T O R Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019(N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). E M E N T ARECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95).Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a titulo de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 3.000,00 

(três mil reais). Quanto ao pedido de dano material, este não foi 

fundamentado e tampouco demonstrado, de modo que merece a 

improcedência. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) 

à título de indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante 

ODAIR MARIANI, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-60.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCI PAULETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA OAB - GO44726 (ADVOGADO(A))

AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB OAB - MT0008158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000196-60.2019.8.11.0080 Polo Ativo: MARILUCI PAULETTI Polo 

Passivo: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte 

autora alega que adquiriu, por intermédio da CVC, pacote de viagem, 

contudo veio a desistir da viagem dias após a compra, por motivo 

pessoais, ocasião na qual a requerida teria informado que o cancelamento 

acarretaria em multas. Alega que verificou que foi descontado cerca de 

50% do valor contratado, razão pela qual pleiteia o cancelamento do 

contrato, diminuição da multa, suspensão da cobrança, devolução do valor 

pago e a condenação da ré ao pagamento de danos morais. Em sede de 

contestação, aduz a requerida que a parte autora não comprovou motivos 

de força maior para o pedido de cancelamento do pacote, de modo que a 
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análise da baixa se deu nos termos comuns, tendo informado a requerente 

que seria ressarcido do valor pago, entretanto após a cobrança da multa 

de 35% do valor do pacote, consoante preveem as cláusulas 4.2.3 e 5.1 

do contrato. Aduz também que a autora foi informada, de que a multa 

cobrada poderia ser de apenas 15% caso ela aderisse ao programa 

denominado MÍNIMO ESTRESSE, o qual consiste na conversão dos valores 

pagos em crédito, para utilização posterior, na aquisição de qualquer outro 

pacote, no período de até 18 meses. Afirma que a requerida agiu em 

exercício regular de direito. Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Na espécie, é incontroversa a relação contratual entre as 

partes, na qual a autora adquiriu e a ré vendeu prestação de serviço de 

hotelaria e transporte, o intitulado “pacote de viagem” no valor de R$ 

4.528,56 (quatro mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis 

centavos). No caso sub judice verifico que muito embora a requerida 

afirme que não violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em 

exercício regular de direito, denota-se dos autos que a parte autora, 

solicitou dia 07 de janeiro de 2019 o cancelamento, dezoito dias antes da 

viagem, a qual ocorreria dia 25 de janeiro de 2019, vindo a cobrar desta o 

valor da multa. Com efeito, são nulas de pleno direito as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que 

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV do CDC). 

Não prospera pois, apesar da previsão contratual nesse sentido, a 

cobrança exagerada por parte da empresa contratante, tratando-se pois 

de cláusula abusiva, que merece ser declarada nula. Colhe-se o 

entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. MULTA POR 

RESCISÃO CONTRATUAL FIXADA EM 25% DO VALOR TOTAL. 

ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido 

de indenização por danos morais interposta por EVERSON LUIS D?

AQUINO em face de CVC BRASIL- OPERADORA E AGENCIA DE V I A G E 

N S . Conta na inicial que em outubro de 2013 comprou pacote de viagens 

oferecido pela requerida com destino a Las Vegas, no valor de R$ 

8.287,24 (oito mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro 

centavos). Entretanto, alguns dias após a compra, descobriu que os 

valores oferecidos por outras agências estavam bem menores que os 

valores oferecidos pela ré, o que o levou a requerer o cancelamento do 

contrato, ciente de que pagaria 10% de multa. No entanto, a requerida lhe 

impôs além dos 10%, outros 15% (quinze por cento de multa). Assim, 

requer a rescisão contratual, ressarcimento dos valores pagos e danos 

morais. Em sede de contestação a requerida alegou a realização do 

estorno dos valores e a concessão de vale viagem, após o cancelamento 

do contrato, ciência do autor em relação aos valores cobrados, e 

inexistência dos danos morais. Sobreveio sentença que julgou procedente 

a ação, declarando como abusiva a prática de cobrar 25% de multa sobre 

o valor do contrato, e condenando a ré ao pagamento dos valores 

restituídos ainda não devolvidos, quais sejam R$ 3.971,27 (três mil 

novecentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos), e danos morais 

fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A ré interpôs embargos, 

suscitando a inocorrência de juros sobre os danos morais desde a 

citação. Embargos não acolhidos. Inconformada, a ré interpôs recurso, 

suscitando primeiramente a não abusividade da clausula, relatando ter 

sido condenada a restituir o valor integral do pacote adquirido sem a 

incidência da multa de 10% em razão do cancelamento, ausência de dano 

moral e subsidiariamente a minoração do quantum. É o relatório. Passo ao 

voto. Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e 

extrínsecos de admissibilidade. Inicialmente, cabe salientar que o presente 

caso não impõe a necessidade de concessão do efeito suspensivo, vez 

que não vislumbro graves e irreparáveis prejuízos à recorrente, caso haja 

a execução provisória. Sendo assim, nego o efeito suspensivo ao 

presente recurso. Trata-se o presente caso de uma típica relação de 

consumo, eis que as partes enquadram-se no disposto pelos artigos 2º e 

3º do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o disposto no 

artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, serão nulas de pleno 

direito as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Nesse sentido, veja-se 

que o autor afirma ter comprado pacote de viagens da requerida pelo valor 

de R$ 8.287,24 (oito mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro 

centavos), e ao requerer o cancelamento do contrato, a ré lhe impôs multa 

do equivalente a 25% do valor do contrato. Com a análise do contrato 

realizado entre as partes, percebe-se diante do contido na clausula 4.2.3, 

a ocorrência de multa, em caso de cancelamento, equivalente a 10% (dez 

por cento) do valor total do contrato. Todavia, ao averiguar a clausula 

4.2.6, incontestável que a requerida impôs, através de contrato de 

adesão, clausula contratual em que se exime de ressarcir ao autor, em 

caso de desistência desse, os valores já pagos referentes a serviços de 

terceiros, caracterizando-se a abusividade de tal clausula, pois é o 

consumidor parte hipossuficiente da relação, não podendo arcar 

unicamente com tais gastos manifestamente excessivos, sem ao menos 

ter usufruído dos referidos serviços. No mais, cabe a ré suportar os 

riscos provenientes da atividade que emprega. Isto exposto, deve o autor 

arcar somente com a multa por cancelamento constante na clausula 4.2.3, 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato. A ré, em 

seu recurso, aduziu também que no momento da condenação o 

magistrado de primeiro grau não contabilizou os valores relativos aos 10% 

da multa de cancelamento. Tal afirmação não merece prosperar, haja vista 

que a sentença aduz claramente que o valore pelo qual o réu foi 

condenado corresponde ao montante do valor total do contrato subtraídos 

os 10% (dez por cento) referentes a multa. Veja-se que através de 

cálculo simples é possível alcançar tal conclusão, pois o valor total do 

contrato pairava em 8.287,24 (oito mil duzentos e oitenta e sete reais e 

vinte e quatro centavos), que subtraídos os 10% (dez por cento) da multa 

correspondem ao montante de R$ 7.458,51 (sete mil quatrocentos e 

cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos); dos quais subtraídos 

R$ 3487,24 (três mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro 

centavos), já devolvidos pela recorrente, chega-se ao montante de 

3.971,27 (três mil novecentos e setenta e um reais e vinte e sete 

centavos), sendo essa a quantia e s t a b e l e c i d a p e l a s e n t e n ç a 

. Quanto à indenização por danos morais, sabe-se que essa possui como 

viés não somente ressarcir o dano imaterial sofrido pela parte mas também 

evitar que a conduta geradora do dano se repita, devendo sempre o 

quantum estabelecido atender aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Nesses termos, entendo cabível a indenização por 

danos morais ao presente caso, e adequado o quantum imposto. A esse 

respeito: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE VIAGEM PARA ?ALTA 

FLORESTA/,MT?. CANCELAMENTO DA VIAGEM. VALOR 

DESEMBOLSADO (R$ 1.074,45). REVELIA DA PRIMEIRA RECLAMADA. 

SOLIDARIEDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO 

CDC. SENTENÇA SINGULAR DE PARCIAL PROCEDENCIA PARA 

CONDENAR AS RECLAMADAS À DEVOLUÇÃO ATUALIAZADA DO 

VALOR PAGO. INCONFORMISMO RECURSAL DO AUTOR QUE PEDE 

TAMBÉM A CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DIANTE 

DO DESCASO EM DEVOLVER O DINHEIRO DESEMBOLSADO. 

PROCEDENCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INÉRCIA NA 

DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DO VALOR PAGO PELO PACOTE DE VIAGEM 

QUE NÃO FOI USUFRUIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

PECULIARIEDADES DO CASO CONCRETO, EM QUE SE MOSTRA 

ADEQUADO FIXAR O VALOR DE R$ 3.000,00 A TITULO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0031975-60.2012.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: ANA PAULA KALED 

ACCIOLY R O D R I G U E S D A C O S T A - - J . 2 1 . 0 5 . 2 0 1 3 ) D I S P 

O S I T I V O Diante do exposto, resolve esta 1ª Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, condenando-se a recorrente ao pagamento das custas 

processuais. O julgamento foi presidido pelo Senhor Juiz Leo Henrique 

Furtado Araújo (sem voto), e dele participaram a Senhora Juíza Mayra dos 

Santos Zavattaro (relatora), o Senhor Juiz Aldemar Sternadt, e o Senhor 

Juiz Fernando Swain Ganem. , resolve esta 1ª Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, condenando-se a recorrente ao pagamento das custas 

processuai (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000397-83.2014.8.16.0184/0 - 

Curitiba - Rel.: Mayra dos Santos Zavattaro - - J. 01.09.2015) (TJ-PR - RI: 

000039783201481601840 PR 0000397-83.2014.8.16.0184/0 (Acórdão), 

Relator: Mayra dos Santos Zavattaro, Data de Julgamento: 01/09/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 28/09/2015) (grifo nosso) Dessa 

forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano 

injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre 

ambos existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. 

Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento 

de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do 

dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 
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enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 3.000 (três mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a 

reclamante MARILUCI PAULETTI a arcar somente com a multa de 

cancelamento, correspondente a 10% do valor total do contrato, devendo 

lhe ser restituído o restante do valor pago. b) CONDENAR, a reclamada 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., a pagar a 

quantia de R$ 3.000 (três mil reais) à título de indenização por dano 

material ocasionados ao reclamante, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo 

prejuízo (43 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos 

e legais. Querência-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-48.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO 49567500134 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000115-48.2018.8.11.0080 Requerente: RAIMUNDO ALVES DO 

NASCIMENTO Requerido: TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA 

Vistos, etc. Relatório Dispensado na forma do art.38 da Lei 9.099/95. 

Fundamentação Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos 

autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando 

despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do 

NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito 

e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação 

das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do 

julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, 

de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre 

a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já 

decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da 

prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide 

não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os 

aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o 

convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC 

prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os 

requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 

370 do NCPC. Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a 

artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos 

apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o 

brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico 

que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de 

modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). 

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito o pedido é PROCEDENTE. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora requer a procedência do pedido 

para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento do valor descrito 

na inicial, consoante documentação juntada aos autos. Citada para 

comparecer na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de estar 

presente e não apresentou contestação. Assim, com fundamento no artigo 

20, da Lei 9.099/95, decreto a revelia da parte requerida, eis que, 

devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação, conforme se denota do termo de audiência. Como 

consequência, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. A presunção, contudo, não é 

absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 

Federal, ser fundamentada. O pedido inicial baseia-se em prova 

documental inequívoca, na qual a parte requerente apresenta duplicata 

emitida no dia 26 de junho de 2017 com vencimento para o dia 27 de julho 

de 2017, no valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), 

conferindo desta forma segurança ao Juízo de que o valor não foi pago no 

período indicado na inicial e, além disso, ocorreu a confissão ficta 

decorrente da revelia, fatos que, aliados, resultam na responsabilidade da 

parte requerida. Com relação ao termo inicial para incidência das 

correções, juros e correção monetária, tenho que deve ser contada a 

partir do inadimplemento, data certa em que o débito deveria ter sido pago. 

Aliás, no que tange à correção monetária, sobreleva consignar que a sua 

aplicação visa manter o poder aquisitivo da moeda, sendo o próprio valor 

em sua manifestação atualizada. Segundo anota Theotônio Negrão, a 

correção monetária não constitui parcela que se agrega ao principal, mas 

simples recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, 

apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor monetário 

aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não recebe 

um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma atualizada. (JTA 

109/372). (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 

34. ed., Saraiva, p. 1968). Ademais, de acordo com o enunciado nº 04 das 

Turmas Recursais de Mato Grosso, "aplica-se nos Juizados Especiais o 

princípio que contra o revel correm os prazos independentemente de 

intimação. E desnecessária a intimação da sentença ao réu revel." Ante o 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia 

descrita na petição inicial, devendo ser acrescida de juros moratórios, na 

base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o 

inadimplemento da parte requerida. Deixo de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-27.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO STAUB (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
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Autos nº 1000140-27.2019.8.11.0080 Polo Ativo: ARMANDO STAUB Polo 

Passivo: ENERGISA/MT Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Assim, REJEITO a preliminar de incompetência de juízo, vez 

que não verificada a necessidade da referida prova. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde afirma a parte 

autora que no dia 14/11/2018, teve o fornecimento de energia elétrica 

interrompido em sua casa, sem prévia comunicação ou justificativa 

posterior ao fato. Afirma que mesmo após diversas tentativas de contato 

com a empresa reclamada, não obteve sucesso no reparo, sendo 

reestabelecida apenas no dia 17/11/2018 ao pagar um particular para 

realizar o serviço. Assevera que permaneceu por mais de 50 (cinquenta) 

horas sem energia, ocasionando a perda de lácteos, carne e demais itens 

da geladeiras, juntando vídeos aos autos. Em sede de contestação, afirma 

a reclamada que o autor não comprovou a oscilação de energia e que na 

data de 14/11/2018 não houve oscilação de energia. Alega ainda, que se 

houve oscilação, esta ocorreu após o ponto de entrega. Pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. É certo que as 

concessionárias de serviço público devem prestar um serviço adequado a 

todos os seus usuários, satisfazendo as condições de regularidade, 

continuidade e eficiência, dentre outras, nos termos do artigo 22 do CDC. 

Dessa forma, havendo o fornecimento de energia elétrica com oscilação, 

evidenciado está a descontinuidade e ineficiência dos serviços prestados. 

Pois bem, em que pese as alegações da Reclamada, verifico que a 

suspensão de energia por este período, ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento, vez que tratando-se de serviço essencial, caberia a 

reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os consumidores, a fim de 

ampara-los pelo período em que a energia esteve suspensa. Nesta senda, 

aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, conforme disposto no 

art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua responsabilidade civil somente 

será afastada caso restar comprovada a ausência de nexo de 

causalidade entre o dano e a ação do agente ou ocorrência de caso 

fortuito ou de força maior. Registre-se que em casos como este, a 

Resolução 414/2010 da ANEEL prevê que a concessionária deve 

reestabelecer o fornecimento em 4 (quatro) horas, vejamos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: (...) III – 4 (quatro) horas, para religação de 

urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; Outrossim, 

consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de prestadora de 

serviço público essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega 

de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as 

consequências advindas de sua inoperância. Neste contexto, analisando 

os autos, verifica-se que a parte reclamante comprova sua condição de 

consumidor da reclamada (fatura de energia anexa à inicial – evento 1.7), 

sendo aplicável os institutos da inversão do ônus da prova, e evidente que 

a ré manteve a afirmar que as alegações do autor são inverídicas, no 

entanto, não apresentou documento apto a comprovar a devida prestação 

do serviço. Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento 

ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, 

causando real lesão ao direito da personalidade da parte autora, uma vez 

que ficou privada de serviço essencial à sobrevivência e que permite a 

convivência do ser humano de forma digna em sociedade. Deste modo, 

recai sobre a concessionária reclamada o ônus de demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de refutar a 

interrupção de energia pelo longo periodo, porém, verifico que ré não 

presta um serviço adequedo nas localidades de dificil acesso, o que 

ocasiona situações semelhantes as descritas na inicial. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 3. DANOS MORAIS No 

que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a energia elétrica é 

bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo que 

a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo das 

circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 

ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção da energia por 

este período, reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua 

honra subjetiva atingida em decorrência das recorrentes falhas de 

prestação de serviço da reclamada, mormente ao se ponderar a 

quantidade e a essencialidade da energia elétrica no cotidiano humano, 

dissabores que, somados, denotam desrespeito ao consumidor, 

transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo prejuízo imaterial 

intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido a própria 

jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: EM E N T A RECURSO 

INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE 

DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA 

GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃODO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida não demonstra 

elementos suficientes para que seja afastada a condição de 

miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a titulo de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. R E L A T Ó R I O Dispensado o relatório 

em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 

1995. V O T O R E L A T O R Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019(N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). E M E N T ARECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95).Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a titulo de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 
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situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 3.000,00 

(três mil reais). Quanto ao pedido de dano material, este não foi 

fundamentado e tampouco demonstrado, de modo que merece a 

improcedência. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) 

à título de indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante 

ARMANDO STAUB, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-50.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ryan Victor (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000811-50.2019.8.11.0080 Polo Ativo: ODETE DOS SANTOS 

Polo Passivo: RYAN VICTOR Vistos, etc. Relatório Dispensado na forma 

do art.38 da Lei 9.099/95. Fundamentação Concluída a fase postulatória, 

verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento 

integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na 

espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito o pedido é PROCEDENTE. Trata-se de ação de cobrança em que 

a parte autora alega que enviou aparelho celular para conserto, porém 

teria retornado com o mesmo defeito, ocasião na qual não lhe foi 

concedida garantia, pugnando pela devolução do valor pago, R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais), juntando aos autos conversas mantidas via 

aplicativo na qual trata do serviço. Citada para comparecer na audiência 

de conciliação, a parte requerida deixou de estar presente e não 

apresentou contestação. Assim, com fundamento no artigo 20, da Lei 

9.099/95, decreto a revelia da parte requerida, eis que, devidamente citada 

e intimada, deixou de comparecer à sessão de conciliação, conforme se 

denota do termo de audiência. Como consequência, presumem-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei 

9.099/95. A presunção, contudo, não é absoluta e deve a decisão, a par 

do que já determinou a Constituição Federal, ser fundamentada. O pedido 

inicial baseia-se em prova documental inequívoca, na qual a parte 

requerente apresenta conversas mantidas pelas partes via aplicativo, na 

qual tratam da realização do serviço e o posterior defeito ocorrido no 

mesmo, conferindo desta forma segurança ao Juízo de que o valor não foi 

pago no período indicado na inicial e, além disso, ocorreu a confissão ficta 

decorrente da revelia, fatos que, aliados, resultam na responsabilidade da 

parte requerida. Com relação ao termo inicial para incidência das 

correções, juros e correção monetária, tenho que deve ser contada a 

partir do inadimplemento, data certa em que o débito deveria ter sido pago. 

Aliás, no que tange à correção monetária, sobreleva consignar que a sua 

aplicação visa manter o poder aquisitivo da moeda, sendo o próprio valor 

em sua manifestação atualizada. Segundo anota Theotônio Negrão, a 

correção monetária não constitui parcela que se agrega ao principal, mas 

simples recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, 

apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor monetário 

aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não recebe 

um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma atualizada. (JTA 

109/372). (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 

34. ed., Saraiva, p. 1968). Ademais, de acordo com o enunciado nº 04 das 

Turmas Recursais de Mato Grosso, "aplica-se nos Juizados Especiais o 

princípio que contra o revel correm os prazos independentemente de 

intimação. E desnecessária a intimação da sentença ao réu revel." Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia descrita na 

petição inicial, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% 

ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento da 

parte requerida. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-94.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JIANA CARLA FONTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000530-94.2019.8.11.0080 Requerente: PEDRO CARLOS 

OLIVEIRA DE SOUSA Requerido: JIANA CARLA FONTANA Vistos, etc. 
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Relatório Dispensado na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito o pedido é PROCEDENTE. Trata-se de 

ação de reclamação em que a parte autora alega quebra de acordo entre 

as partes referente ao pagamento de um tratamento odontológico, o qual 

iniciamente seria a vista no valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), 

sendo que no dia 28/03/19 pagou o valor de R$ 1.200 (mil e duzentos 

reais), dia 24/05/19 pagou mais R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando o 

restante de R$ 700,00 (setecentos reais), conforme alega na inicial. Aduz 

que combinaram de acertar o valor restante dia 20/07/2019, contudo a 

parte requerida teria dito que o valor voltaria a ser R$ 1.230 (mil duzentos 

e trinta reais) e que emitiria um boleto para a data avençada entre as 

partes, contudo no boleto estaria constando o dia 16/07/2019. Que tentou 

manter contato com a parte para a solução do negócio, contudo não 

restou êxito, razão pela qual pugna pela manutenção do acordo mantido 

entre as partes. Citada para comparecer na audiência de conciliação, as 

partes não entraram em acordo, sendo que a parte requerida não 

apresentou contestação. Assim, com fundamento no artigo 20, da Lei 

9.099/95, decreto à revelia da parte requerida, eis que, devidamente citada 

e intimada, deixou de apresentar contestação. Como consequência, 

presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do 

artigo 20 da Lei 9.099/95. A presunção, contudo, não é absoluta e deve a 

decisão, a par do que já determinou a Constituição Federal, ser 

fundamentada. O pedido inicial baseia-se em prova documental 

inequívoca, na qual a parte requerente apresenta conversas mantidas 

pelas partes via WhatsApp (Rede Social), na qual consta que a data 

marcada pelas partes seria dia 20/07/2019, além de parecer que o autor 

concorda com o valor de R$ 1.230 (mil duzentos e trinta reais) de acordo 

com as provas juntadas aos autos e pelo valor da causa posta na inicial, 

conferindo desta forma segurança ao Juízo e, além disso, ocorreu a 

confissão ficta decorrente da revelia, fatos que, aliados, resultam na 

responsabilidade da parte requerida. Ante o exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO para que o reclamante pague a quantia descrita na petição inicial, 

ficando a parte ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Após a comprovação do pagamento que seja 

retirado o nome do reclamante do protesto realizado em cartório. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000884-22.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA SILVA OAB - GO37897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000884-22.2019.8.11.0080 Polo Ativo: PASTIFICIO ARAGUAIA 

LTDA Polo Passivo: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA Vistos.. Trata-se de ação de execução de título judicial. Dispensado 

o relatório conforme preceitua o art. 38, da Lei 9.099/95. Considerando 

que a parte requerida está em situação prevista no Enunciado nº 51 do 

FONAJE, tem-se que a presente ação merece ser arquivada, uma vez que 

os processos atinentes à demandada possuem rito próprio. Vejamos o 

Enunciado nº 51 do FONAJE: ENUNCIADO 51 - Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação XXI 

Encontro - Vitória/ES). Com efeito, não resta dúvida de que tal 

procedimento especial é inadaptável ao rito da Lei nº 9.099/95. Diante do 

exposto, SUGIRO A EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da lei nº 9.099/95. 

Expeça-se, se necessário, a certidão de dívida, conforme consta no 

enunciado nº. 76 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE.. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-81.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000171-81.2018.8.11.0080 Polo Ativo: GIRLENE DE SOUSA 
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SANTOS Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu ver, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95, 

sem resolução do mérito. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-33.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO 49567500134 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000116-33.2018.8.11.0080 Polo Ativo: RAIMUNDO ALVES DO 

NASCIMENTO Polo Passivo: TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS, onde em síntese, afirma o 

autor que em meados de 2016 e 2017, realizou concertos de impressoras, 

recargas de toners, bem como a venda de 01 (uma) impressora, os quais 

não teriam sido pagos, mesmo tendo sido emitidas notas eletrônicas em 

desfavor da requerida. Em sede de contestação, a parte requerida alegou, 

em sede de preliminar, carência da ação por ilegitimidade passiva ad 

causam, vez que desconhece o funcionário informado, bem como a 

origem dos valores descritos nas notas fiscais e duplicatas anexadas a 

inicial. Na impugnação a contestação, a parte requerente afirma que não 

só referido funcionário fazia parte do quadro de funcionários da empresa, 

como também utilizava o carro da empresa ré. Pois bem. No caso sub 

judice verifico que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum 

direito da parte requerente e que inexiste responsabilidade desta para com 

aquela, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, sofreu danos 

decorrentes de falha da requerida. Da analise das notas fiscais 

apresentadas aos autos, constata-se que em todas estas nos dados do 

tomador de serviço tem-se TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA, 

com número de inscrição do CNPJ e demais dados do estabelecimento, 

configurando portanto responsabilidade objetiva na prestação de serviço. 

Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. 

E, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. Com 

efeito, entende-se que seria devido os pedidos de danos materiais, no que 

tange a quantia descrita na inicial, consoante documentação juntada aos 

autos. Ante o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da 

quantia descrita na petição inicial, devendo ser acrescida de juros 

moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos 

desde o inadimplemento da parte requerida. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-21.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER FRANCISCO BINOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GOMES OAB - MT22500/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000703-21.2019.8.11.0080 Polo Ativo: CLEBER FRANCISCO 

BINOTTO Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 
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PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C 

DANOS MORAIS, onde, em síntese afirma a parte autora que ingressou em 

juízo pleiteando a restituição de quantia paga, sob alegação de que 

formalizou um contrato junto a requerida para prestação de serviço de 

eletrificação rural, e que parte do valor investido seria restituído, todavia, 

isso nunca aconteceu. Em sede de contestação, a Reclamada alega que 

houve prescrição, bem como que o requerente deveria providenciar, por 

sua conta e risco, a construção de um ramal particular que interligue o 

ramal geral de distribuição de energia ao local a ser servido com energia 

elétrica, como ocorreu na espécie. Aduz que o requerente se enquadra no 

programa LUZ PARA TODOS, sendo que o prazo para conclusão das 

obras inerentes ao programa foram prorrogados até o ano de 2022 pelo 

Governo Federal. Pois bem. Segundo entendimento jurisprudencial, não 

corre a prescrição do fundo de direito atinente a pretensão de 

ressarcimento pelos gastos particulares na construção de rede de 

transmissão de energia em propriedade rural segundo projeto registrado 

na concessionária e por ela autorizado, se em tempo útil o autor formalizou 

na via administrativa tal pretensão, o que se demonstra comprovado pela 

documentação juntada pela parte autora. Vejamos: NR. PROTOCOLO: 

323874-94.2014.8.09.0107 AUTOS NR.: 654 NATUREZA : COBRANCA 

REQUERENTE : NILSON JOSE RIBEIRO REQUERIDO : CELG DISTRIBUIDORA 

SA ADV REQTE : 39365 GO - VINICIUS NUNES DA SILVA ADV REQDO : 

7551 GO - GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO DESPACHO: PROCESSO: 

201403238744 (3) S E N T E N C A TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANCA 

PROPOSTA POR NILSON JOSE RIBEIRO EM DESFAVOR CENTRAL 

ELETRICAS DE GOIAS (CELG) (...) QUE AO MESMO TEMPO EM QUE IMPOE 

A INCORPORAC AO DAS REDES PARTICULARES DE ENERGIA ELETRICA, 

TAMBEM DETERMINA QUE ASSIM SEJA FEITO, MEDIANTE JUSTA 

INDENIZACAO. VISTO ISSO, ESCLARECE O CAPITULO DA RESOLUCAO 

SUPRA, EM SEU ART. 11 IN VERBIS: ART. 11. O SOLICITANTE, 

INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTO, CUJO PEDIDO DE ATENDIMENTO 

SEJA ENQUADRADO NO ART. 4O DESTA RESOLUCAO, E OS ÓRGÃOS 

PUBLICOS, INCLUSIVE DA ADMINISTRACAO INDIRETA, PODERAO 

APORTAR RECURSOS, EM PARTE OU NO TODO, PARA AS OBRAS 

NECESSARIAS A ANTECIPACAO DA LIGACAO PREVISTA NO PROGRAMA 

ANUAL, OU EXECUTAR AS OBRAS DE EXTENSAO DE REDE MEDIANTE A 

CONTRATACAO DE TERCEIRO LEGALMENTE HABILITADO. 1 OS 

RECURSOS ANTECIPADOS OU O VALOR DA OBRA EXECUTADA PELO 

INTERESSADO SERAO RESTITUIDOS PELA CONCESSIONARIA ATE O ANO 

EM QUE O ATENDIMENTO AO PEDIDO DE FORNECIMENTO SERIA 

EFETIVADO SEGUNDO O PROGRAMA ANUAL. INDEPENDENTEMENTE DA 

CONSUMACAO ENERGICA, FAZ-SE NECESSARIA A RESTITUICAO DA 

QUANTIA SUPORTADA PELO PARTICULAR, POIS COMO JA DITO, A 

CONCESSIONARIA EXPLORADORA DA ATIVIDADE AUFERE LUCRO 

SOBRE A PRESTACAO DO SERVICO, NAO SO ISSO , CONFORME 

PREVISAO CONSTITUCIONAL, ART. 21, INCISO XII, ALINEA B , COMPETE A 

ELA A INSTALACAO, DE MANEIRA GERAL, SENDO FACULTADO A 

REALIZACAO PELO PARTICULAR QUE DEVE SER REEMBOLSADO, SOB 

PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO, INSTITUTO COMPELIDO PELO 

ORDENAMENTO JURIDICO BRASILEIRO. NESSA LOGICA, PRECEDE O 

TRIBUNAL GOIANO: APELACAO CIVEL. AÇÃO INDENIZATORIA. 

ELETRIFICACAO RURAL. CONSTRUÇÃO PARTICULAR DE REDE DE 

TRANSMISSAO INCORPORADA PELA CONCESSIONARIA. PRESCRICAO. 

AFASTAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILICITO. PROIBICAO. SENTENCA 

MANTIDA. 1. NAO OCORRE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO 

ATINENTE A PRETENSAO DE RESSARCIMENTO PELOS GASTOS 

PARTICULARES NA CONSTRUCAO DE REDE DE TRANSMISSAO DE 

ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL SEGUNDO PROJETO REGISTRADO NA 

CONCESSIONARIA E POR ELA AUTORIZADO, SE EM TEMPO UTIL O 

AUTOR FORMALIZOU NA VIA ADMINISTRATIVA TAL PRETENSAO, 

INEXISTINDO, ATE A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO, MANIFESTA 

CAÓ EXPRESSA NEGANDO O DIREITO RECLAMADO. PRECEDENTES DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. SOB PENA DE SE ASSEGURAR O 

LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA 

ELETRICA, DEVE SER MANTI DA A SENTENCA QUE A CONDENOU AO 

RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDI DOS POR PARTICULAR NA 

CONSTRUÇÃO DE REDE TRIFASICA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA, 

NOTADAMENTE QUANDO EXISTE PREVISAO CONTRATUAL NESTE 

SENTIDO, ALEM DA DISPOSICAO LEGAL APLICAVEL A MATERIA. 

A P E L A C A O  D E S P R O V I D A . ( T J G O ,  A P E L A C A O  C I V E L 

375273-44.2013.8.09.0093, REL. DE S. ZACARIAS NEVES COELHO, 2A 

CÂMARA CIVEL, JULGADO EM 12/07/2016, DJE 2073 DE 21/07/2016) 

(grifo nosso) No caso em comento, resultou delineado pelo instrumento 

particular de acordo para restituição de valores que a data limite para 

pagamento seria até 31 de dezembro de 2020, prazo este ainda não 

ultrapassado, comportando recolhimento do débito. É certo que as 

concessionárias são obrigadas a prestar um serviço eficiente e 

adequado, a teor do que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal e 22 

do Código de Defesa do Consumidor. 3.2. DO DANO MORAL No que tange 

ao pedido de reparação a título de dano moral, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustram a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. Entendo que o fato de a 

parte autora ter tentado resolver o problema de forma administrativa, no 

entanto sem êxito, necessitando ingressar de forma judicial, incorre em 

abalo moral, pois ainda restou evidente a ausência na prestação do 

serviço. Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na conduta 

da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do 

fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as 

normas jurídicas imperativas. Entretanto, é de se salientar que o prejuízo 

moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma 

que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor 

da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é 

no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, a parte requerida ao 

pagamento da quantia descrita na petição inicial, devendo ser acrescida 

de juros moratório, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 

ambos desde o inadimplemento da parte requerida. b) CONDENAR a parte 

requerida, a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de 

indenização por danos morais, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 
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artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos 

e legais. Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-67.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ANTONIO SANTIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO KERKHOFF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 8010037-67.2013.8.11.0080 Polo Ativo: EMERSON ANTONIO 

SANTIN Polo Passivo: LEANDRO KERKHOFF Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, no curso da qual 

sobreveio notícia da realização do pagamento da quantia executada, 

satisfazendo-se, assim, a obrigação. Tendo isso em vista, deve ser 

jugado extinto o feito, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de 

Processo Civil. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO QUE SEJA 

JULGADO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, II do CPC. Fica 

desconstituída eventual penhora existente. Sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-91.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. BECKENKAMP - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU LINCK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000138-91.2018.8.11.0080 Polo Ativo: E. H. BECKNKAMP - ME 

Polo Passivo: IRINEU LINCK Vistos, etc. Relatório Dispensado na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação Concluída a fase postulatória, 

verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento 

integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na 

espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. No presente caso, a requerente 

alega ter efetuado serviços mecânicos ao reclamado, a qual 

convencionaram o valor de R$ 10.000,00, sendo repassado um cheque de 

titularidade deste. Quando da data do pagamento o reclamado compareceu 

a oficina do reclamante, e repassou outro cheque em nome de Juliana 

Barbosa de Almeida, no valor de R$ 10.500,00, a qual a diferença de 

valores seria em forma de compensação por ser o título pós datado. No 

dia do vencimento do cheque o reclamante fez o depósito, sendo que foi 

devolvido pela instituição financeira por ausência de saldo na conta, 

estando agora o reclamante reivindicando os valores. Em sede de 

contestação, o requerido alegou que pagou pelos serviços prestados, 

através de um cheque de sua titularidade, sendo do Banco do Bradesco, 

agencia 2291, cheque n.º 000791. Referido cheque estava nominal a 

esposa do reclamante, Erica H. Beckenkamp. Conforme extrato da 

movimentação bancária apresentado, o título extrajudicial foi pago na 

conta bancaria da esposa do reclamante, na data de 30/06/2014. Sendo 

assim, diante da versão apresentada pelo requerido, impugnando 

especificamente os fatos alegados, inegável que recaía sobre o autor, a 

princípio, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Explico. 

Ônus de provar: a palavra vem do latim, ónus, que significa cargo, fardo, 

peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao 

descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a 

parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A 

produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da 

condição de parte. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por 

Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência 

de um fato (Dig. XXII,3,2,). O autor precisa demonstrar em juízo a 

existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu 

direito (Código de Processo Civil Comentado, Nelson NeryJúnior e Rosa 

Maria Andrade Nery, editora RT, SP, 3a edição, páginas 614/615). O 

requerente, porém, não se desincumbiu desse ônus, sequer impugnou a 

contestação. De qualquer sorte, pela análise dos documentos, tenho para 

mim que restou demonstrada a qualidade de boa-fé do reclamado, eis que, 

apresentou extrato da movimentação bancária. Sendo assim, de rigor a 

improcedência do pedido. Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-63.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE DAIANE MARTINS DE ARAUJO ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
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Autos nº. 1000254-63.2019.8.11.0080 Polo Ativo: LEIDE DAIANE MARTINS 

DE ARAUJO ARRUDA Polo Passivo: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas, e verifico 

que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, cujas cláusulas estão 

devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo, ela 

eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o processo 

instruído para eventual homologação, merece acolhimento a pretensão das 

partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Celebrado acordo no bojo do processo de conhecimento é perfeitamente 

possível a sua extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ficam as partes cientes 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

cumprimento da obrigação poderá o acordo celebrado ser executado, pois 

terá eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-33.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000256-33.2019.8.11.0080 Polo Ativo: SONHIA APARECIDA 

GUEDES DE OLIVEIRA Polo Passivo: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Relatório Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. No 

presente caso, a requerente alega que sua carteira com documentos 

pessoais e cartão do Banco do Brasil foi furtada, motivo pelo qual entrou 

em contato com o banco requerido para solicitar o bloqueio do cartão, 

ocasião em que tomou conhecimento de um saque no valor de R$ 950,00 

(novecentos e cinquenta reais). Aduz que solicitou o reembolso do valor 

sacado indevidamente, contudo negado pelo requerido sob o argumento 

de que o cartão possuía senha. Em sede de contestação, o requerido 

alegou que não há comprovação do prejuízo moral ou material alegado, 

indispensável à propositura da ação, sendo de responsabilidade do cliente 

a guarda do cartão, de seus dados e senhas. Sendo assim, diante da 

versão apresentada pelo requerido, impugnando especificamente os fatos 

alegados, inegável que recaía sobre o autor, a princípio, o ônus de provar 

os fatos constitutivos de seu direito. Explico. Ônus de provar: a palavra 

vem do latim, ónus, que significa cargo, fardo, peso, gravame. Não existe 

obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não 

atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição 

para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e 

na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte. Segundo a regra 

estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem 

afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII,3,2,). O autor 

precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na 

inicial como ensejador de seu direito (Código de Processo Civil Comentado, 

Nelson NeryJúnior e Rosa Maria Andrade Nery, editora RT, SP, 3a edição, 

páginas 614/615). De qualquer sorte, pela análise dos documentos, tenho 

para mim que restou demonstrada a veracidade dos fatos alegados pelo 

requerido, vez que somente com os dados sigilosos do cartão (número do 

plástico, código de segurança, nome do titular, senha) seria possível 

efetuar transações. A mera posse do plástico não viabiliza a realização de 

transações ou mesmo a captura das credenciais. O cartão possui 

tecnologia de leitura do CHIP, exigindo desta forma a utilização de 

credenciais para a realização dos saques ora impugnados. Sendo assim, 

de rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-60.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUBE AURINO TORRES PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ARCANJO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA SILVA GOMES OAB - MT22500/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000002-60.2019.8.11.0080 Requerente: CLAUBE AURINO 

TORRES PINHEIRO Requerido: DIVINO ARCANJO DOS SANTOS Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto à revelia do 

promovido com base no artigo 344 do NCPC, pois apesar de devidamente 

citada e ter comparecido à sessão de conciliação, apresentou 

contestação de forma intempestiva. No entanto, considero que a revelia é 

relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde, 

em síntese, suscita a parte autora que adquiriu da reclamada um veículo 

em 17/09/2018. Ocorre que antes de completados 50 (cinquenta) dias de 

uso, o autor procurou a reclamada para sanar um vício que apareceu no 

motor, câmbio e bateria, todavia, não obteve sucesso. Pois bem. A teor do 

disposto no art. 18 do CDC, havendo vício de qualidade no produto, 

tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe 

diminuindo o valor, o consumidor tem direito de exigir que o vício seja 

sanado. Ainda, consoante o § 1º, do mesmo dispositivo, tem o fornecedor, 

em regra, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto. Nesta 

mesma temática, dispõe o artigo 26 do CDC: Art. 26. O direito de reclamar 

pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, 

tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - 

noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 

duráveis. (...) § 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial 

inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Evidenciou-se 

nos autos que o autor oportunizou à reclamada que sanasse o vício do 

veículo dentro do prazo legal, uma vez que, teve ciência do vício antes 

dos 50 dias de uso e desde então tem procurado solucionar tal problema 

com a mesma. Todavia, depreende-se que a reclamada se recusou a 

resolve-lo. Conforme se observa dos autos, o autor comprova o valor dos 

danos materiais através dos orçamentos acostados. Assim, tendo em 

vista que a reclamada se recusou a solucionar o problema, encontra-se 

caracterizado o ato ilícito. Com efeito, entendo que é devido o pedido de 

dano material, no que tange a quantia de R$ 8.124,00 (oito mil cento e vinte 

e quatro reais), a título de dano material que devem ser pagos ao 

reclamante. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR o 

Reclamado DIVINO ARCANJO DOS SANTOS, ao pagamento da quantia de 

R$ 8.124,00 (oito mil cento e vinte e quatro reais) a título de danos 

materiais, a parte autora DIVINO ARCANJO DOS SANTOS, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir do efetivo prejuízo (43 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-26.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE SOUSA CUNHA (REQUERENTE)

TIAGO GRANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMM SHALON DA HORA DE DEUS SOUZA OAB - GO55048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000347-26.2019.8.11.0080 Polo Ativo: FERNANDA DE SOUSA 

CUNHA e TIAGO GRANDO Polo Passivo: AZUL LINHAS AÉREAS Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS, onde, em 

síntese, afirma os autores que adquiriram para si e para seus dois filhos 

menores 04 (quatro) passagens aéreas junto à ré, ida e volta, voo 4432, 

que deveria partir do Aeroporto de Goiânia (GYN), no dia 20/05/2019, às 

11h20, com destino final ao Aeroporto de Passo Fundo (PFB) no Estado do 

Rio Grande do Sul, com uma conexão no Aeroporto de Viracopos (VCP), 

às 14h55, voo AD 4474, e com previsão de chegada às 16h30 no 

Aeroporto de Passo Fundo/PFB), no Estado do RS. Aduz os autores que 

chegaram com ampla antecedência no Aeroporto de Goiânia, contudo, 

foram surpreendidos pelos prepostos da ré, informando-os que em razão 

de um problema desconhecido, o embarque não poderia ser realizado 

naquele dia, sendo remanejados para embarcarem em um outro voo mas 

apenas no dia seguinte, sem que lhes fossem fornecidos assistência, 

ocasionando um prejuízo patrimonial no valor de R$ 3.286,24 (três mil e 

duzentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), relativos a 

hospedagem, alimentação e locação de um veículo para chegar até o seu 

destino, conforme comprovantes anexados. Em sede de contestação, 

alega a requerida que não cometeu ato ilícito pois o cancelamento do voo 

ocorreu por contexto complicado devido às condições climáticas 

desfavoráveis, fato este, completamente imprevisível e inesperado. Pois 

bem. No caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que 

não violou nenhum direito da parte requerente e que inexiste 

responsabilidade desta para com aquela, denota-se dos autos que a parte 
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autora, de fato, sofreu danos decorrentes de falha da requerida. Isso 

porque, a parte autora teve que arcar com os prejuízos relativos a 

hospedagem, alimentação e locação de veículo automotor. Com efeito, 

resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. E, em se 

tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Com efeito, entende-se que seria 

devido os pedidos de danos materiais, no que tange a quantia de R$ 

3.286,24 (três mil e duzentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro 

centavos), a título de dano material que devem ser reparados (art. 6º, VI 

do CDC), tendo em vista, que a autora comprovou os prejuízos sofridos. 

No que tange ao pedido de reparação à título de dano moral, entendo que 

a conduta da Reclamada causou sim abalo moral aos Reclamantes, abalo 

esse passível de indenização, posto que a má prestação do serviço, 

geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustram a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a promovida. 

Saliente-se que, apesar de a requerida ter prestado assistência à autora, 

entendo que o longo atraso, acarretou prejuízos na esfera temporal de 

viagem, acarretando danos na esfera moral da consumidora (art. 6º, VI do 

CDC e art. 5º, V e X do CDC). Constatado o dano moral, deve ser 

verificada a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento 

das vias adequadas. Colhe-se o entendimento jurisprudencial: (...) 

CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. 1. Ficou 

demonstrado nos autos o cancelamento do voo contratado pela autora, 

com alocação dela em outro, programado para o dia seguinte, atrasando 

em cerca de doze horas sua programação inicial. 2. A falta de prestação 

de assistência, reconhecida pela ré, acarreta abalo passível de 

indenização. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o valor arbitrado 

merece redução. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP 

11057775520178260100 SP 1105777-55.2017.8.26.0100, Relator: Melo 

Colombi, Data de Julgamento: 25/07/2018, 14ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 25/07/2018) (grifo nosso) É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: A) CONDENAR a 

requerida AZUL LINHAS AÉREAS, a devolução aos reclamantes 

FERNANDA DE SOUSA CUNHA e TIAGO GRANDO, da importância de R$ 

3.286,24 (três mil e duzentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro 

centavos), a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a 

contar da data do dano (54 STJ). B) CONDENAR, a Requerida AZUL 

LINHAS AÉREAS, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título 

de indenização por danos morais ocasionados aos Requerentes 

FERNANDA DE SOUSA CUNHA e TIAGO GRANDO, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (362 STJ). Fica a parte condenada ciente 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-94.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DIETER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000336-94.2019.8.11.0080 Polo Ativo: ANDRE LUIS DIETE Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Assim, REJEITO a 

preliminar de incompetência de juízo, vez que não verificada a 

necessidade da referida prova. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de ação de reclamação na qual a 

parte autora alega que reside na zona rural do município, mas que suas 

faturas são cobradas como residencial o que supostamente estaria 

gerando um pagamento maior do que devido, e que procurou a requerida 

para resolver a situação no mês de novembro/2018, todavia não obteve 

êxito. Em sede de contestação alegou a requerida que a alteração da 

classificação foi realizada administrativamente, tão logo solicitado pela 

parte autora. Que tal fato ocorreu por culpa exclusiva do usuário, diante 

das informações prestadas por ele próprio enquanto titular da UC. Aduz 

que uma vez não apresentados os documentos no prazo informado, o que 

seria de suma importância, descabido é o dever de indenizar, não 

havendo portanto exigibilidade do débito ou a incidência de danos morais. 

A parte autora não apresentou réplica a contestação, mas tão somente, 

compareceu na Secretaria com o intuito de informar que teve seu 

fornecimento de energia elétrica cortado, muito embora tivesse procedido 

com o pagamento de todas contas atrasadas, sem apresentar qualquer 

comprovante aos autos. Pois bem. Analisando detidamente os autos e os 

relatos da empresa ré, concluo que bem provavelmente o imbróglio foi 

gerado por falta de atenção da parte autora, não merecendo 

responsabilização a requerida por este fato. De toda sorte, o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, com fundamento no art. 373 do CPC. E o demandante não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Não há prova nos 

autos do alegado pela parte autora. Desta forma, não há nos autos 

elementos mínimos e elementares para se aferir o que foi postulado. Não 

há substrato fático-probatório contido nos autos para analisar o pedido 

autoral. Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e 

com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na petição inicial, com 

análise do mérito. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 
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do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010078-34.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 8010078-34.2013.8.11.0080 Polo Ativo: SANTINI & CIA LTDA - 

ME Polo Passivo: OI S/A Vistos. Trata-se de processo em fase de 

cumprimento de sentença. Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38, da Lei 9.099/95. Considerando que a parte executada está em 

situação prevista no Enunciado nº 51 do FONAJE, tem-se que a presente 

ação merece ser arquivada, uma vez que os processos atinentes à 

demandada possuem rito próprio. Vejamos o Enunciado nº 51 do FONAJE: 

ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria (nova redação XXI Encontro - Vitória/ES). Com efeito, não 

resta dúvida de que tal procedimento especial é inadaptável ao rito da Lei 

nº 9.099/95. Diante do exposto, SUGIRO A EXTINÇÃO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da 

lei nº 9.099/95. Expeça-se, se necessário, a certidão de dívida, conforme 

consta no enunciado nº. 76 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais - 

FONAJE. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010078-34.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 8010078-34.2013.8.11.0080 Polo Ativo: SANTINI & CIA LTDA - 

ME Polo Passivo: OI S/A Vistos. Trata-se de processo em fase de 

cumprimento de sentença. Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38, da Lei 9.099/95. Considerando que a parte executada está em 

situação prevista no Enunciado nº 51 do FONAJE, tem-se que a presente 

ação merece ser arquivada, uma vez que os processos atinentes à 

demandada possuem rito próprio. Vejamos o Enunciado nº 51 do FONAJE: 

ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria (nova redação XXI Encontro - Vitória/ES). Com efeito, não 

resta dúvida de que tal procedimento especial é inadaptável ao rito da Lei 

nº 9.099/95. Diante do exposto, SUGIRO A EXTINÇÃO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da 

lei nº 9.099/95. Expeça-se, se necessário, a certidão de dívida, conforme 

consta no enunciado nº. 76 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais - 

FONAJE. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-29.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR NASCIMENTO DE SOUZA (INTERESSADO)

CARLOS ANTONIO SOUSA MORAIS (REQUERENTE)

ANTONIO BARBOSA PIMENTEL (INTERESSADO)

PAULO AMARO ARAUJO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERCI PEREIRA DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000168-29.2018.8.11.0080 Polo Ativo: CARLOS ANTONIO 

SOUSA MORAIS e outros Polo Passivo: GERCI PEREIRA DA COSTA SILVA 

Vistos, etc. Relatório Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamentação Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos 

autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando 

despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do 

NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito 

e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação 

das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do 

julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, 

de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre 

a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já 

decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da 

prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide 

não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os 

aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o 

convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC 

prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os 

requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 

370 do NCPC. Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a 

artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos 

apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o 

brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico 

que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de 

modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). 

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. No 

presente caso, o requerente alega que foi contratado verbalmente pela 

requerida para realizar o reboco e colocar cerâmica por dentro da casa 

pelo valor de R$ 4.600 (quatro mil e seiscentos reais), sendo realizado 

outros serviços que não estavam no combinando, vindo a receber apenas 

parte do valor. Não juntou documentos. Em sede de contestação, o 

requerido alegou que passado o prazo estipulado para finalização do 
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serviço e que a todo tempo o requerente pedia dinheiro adiantado, 

recebendo desta forma mais de R$ 5.000 (cinco mil reais), decidiu mandar 

que o mesmo parasse o trabalho. Sendo assim, diante da versão 

apresentada pelo requerido, impugnando especificamente os fatos 

alegados, inegável que recaía sobre o autor, a princípio, o ônus de provar 

os fatos constitutivos de seu direito. Explico. Ônus de provar: a palavra 

vem do latim, ónus, que significa cargo, fardo, peso, gravame. Não existe 

obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não 

atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição 

para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e 

na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte. Segundo a regra 

estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem 

afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII,3,2,). O autor 

precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na 

inicial como ensejador de seu direito (Código de Processo Civil Comentado, 

Nelson NeryJúnior e Rosa Maria Andrade Nery, editora RT, SP, 3a edição, 

páginas 614/615). E o demandante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, enquanto que não há prova nos autos do alegado pela 

parte autora. Ou seja, não há substrato fático-probatório contido nos 

autos para analisar o pedido autoral, sendo de rigor a improcedência dos 

pedidos. Sendo assim, não restando comprovado nos autos os fatos 

constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo 

Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se 

impõe. Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46818 Nr: 946-53.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson José Ferreira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025 OAB/MT

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR Dr. YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA, o advogado do réu nomeado pelo Juízo, para que 

tenha CIÊNCIA da decisão juntada na Ref. 345, principalmente, quanto a 

informação de designação da Sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri 

para o dia 11 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 13H (horário oficial do Mato 

Grosso). Decisão essa que possui o seguinte dispositivo:

 "[...] Desta forma, DESIGNO O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 13H 

(horário oficial do Mato Grosso), para realização da sessão de julgamento 

pelo Tribunal do Júri.

 Defiro o pedido do Ministério Público formulado à ref. 315 (alíneas “a”, “b” 

e “c”). De igual modo, acato o pedido do assistente de acusação à ref. 

306. Proceda-se conforme requerido.

Não obstante a isso, providencie-se o necessário para eventualmente 

atender ao pedido

da Defesa formulado à ref. 336 (segundo parágrafo).

Intimem-se a Defensoria Pública, o Ministério Público, os réus, as 

testemunhas arroladas

às refs. 306, 315 e 336 e os jurados sorteados. Requisite-se a presença 

do réu.

Expeçam-se cartas precatórias para a intimação de eventuais 

testemunhas residentes

em outras comarcas.

Proceda-se à extração de cópias do relatório, bem como da pronúncia, 

que deverão ser

entregues aos Jurados, nos termos do artigo 472, parágrafo único do 

Código de Processo Penal.

Em relação ao requerimento da defesa de restauração do “status 

libertatis” do acusado,

sob a alegação de que não mais subsistem os motivos determinantes da 

decretação da sua

prisão preventiva (ref. 336, sexto parágrafo), manifeste-se o Ministério 

Público. Após,

conclusos.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. [...]"

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68067 Nr: 2522-13.2019.811.0079

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Comarca de Ribeirão Cascalheira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

JUÍZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA 1ª LISTAGEM DOS

JURADOS PARA O ANO DE 2020.

O MM. Juiz de Direito, em substituição legal, da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira – MT, Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, no uso 

de suas atribuições legais e na forma de direito, torna público a quem 

possa interessar, a Primeira Lista Geral Anual dos Jurados, para servir no 

presente ano, a qual poderá ser alterada de ofício ou em virtude de 

reclamação de qualquer do povo ou do interessado, dentro de 10 (dez) 

dias, até a publicação definitiva, esta com recurso à instância superior, 

sem efeito suspensivo, no prazo de 20 (vinte) dias.

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que nos termos dos arts. 425 e 426 do Código de 

Processo Penal se acham alistados para servirem no TRIBUNAL DO JÚRI 

do presente ano, as pessoas abaixo relacionadas:

1 ADAIR CABRAL DE MELO

2 ADELAN DE SOUZA DOS REMEDIOS

3 ADILEUSA NOLETO LIMA

4 ADILTON KLEBER ALVES

5 ADRIANA ARAUJO DE FREITAS SOUSA

6 ADRIANA FERREIRA DA SILVA

7 ADRIANA FONTOURA BARROS

8 AGDA PEREIRA MARINHO

9 ALDENICE GOMES AGUIAR

10 ALEF VICTOR ARAUJO DIAS

11 ALESSANDRA FONSECA VIEIRA

12 ALEXSANDERSON L F CAMPOS

13 ALINE TATIELE SANTOS LIMA

14 ALTAMIRA NUNES VIEIRA

15 ALVINA COELHO DAS DORES

16 AMELIA FERNANDES ALMEIDA

17 ANA CLARISSA DE OLIVEIRA E SOUSA

18 ANA LUCIA DA SILVA LOPES

19 ANDREIA OLIMPIO DA SILVA

20 ANDREIA RIBEIRO BATISTA

21 ANTONIO GOMES FONSECA

22 ANTONIZETE PEREIRA DA SILVA

23 ARLEY PEREIRA BASTOS

24 ARTUR ALVES GUIMARAES

25 BENTA DA SILVA BARROS

26 BRUNA APARECIDA DE MENEZES

27 CAMILA RODRIGUES NOEDEL

28 CAMILLA PEREIRA GOMES

29 CARLICE PINTO MORAES

30 CARLOS A. ALVES OLIVEIRA

31 CARLOS ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO

32 CARMEM LUCIA NOGUEIRA LACERDA

33 CELIA DE LORDES BALKE
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34 CESAR AUGUSTO MANDLER

35 CICERO SOARES NAVA

36 CLAUDECI DA COSTA SILVA

37 CLEIDE APARECIDA DE SOUZA ROSARIO

38 CLEITON PINHEIRO FILHO

39 CLEOMILSON SOUZA AGUIAR

40 CLEVERSON CARDOSO

41 CLEYTON SOUZA PIAGE

42 CLODOALDO LEONIDAS BESERRA

43 COLETO PEREIRA DE REZENDE

44 CREUSA FONSECA DOS SANTOS

45 DAIANE SILVA FERREIRA

46 DAYANA MARQUES DE MACEDO

47 DAYHENNE PAULA SOUSA KIL

48 DEIMACLEIM COELHO DE ALMEIDA

49 DELCI FARIAS DA COSTA

50 DEUSIANO ALVES DE CASTRO

51 DEUSUITA FERREIRA DOS SANTOS

52 DEUSUITA ROCHA RIBEIRO SOUSA

53 DIRIVAN LACERDA FERNANDES

54 DIRLEI CUNHA VIDAL

55 DIVANIR BRITO DE ALMEIDA

56 DIVINA FERREIRA DE MORAIS

57 DIVINO HILTON DE SOUSA

58 DORALICE CARVALHO AZEVEDO

59 ECILANDIA PEREIRA DIAS

60 EDILVANE MATOS GUIMARÃES

61 EILANE VIEIRA VIDA FERNANDES

62 ELCIONEI GONÇALVES FERREIRA

63 ELENINHA PEREIRA DOS SANTOS

64 ELIANA ALVES GUIDA

65 ELIANA OLIVEIRA DO VALE

66 ELIANE APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS

67 ELIANE B. DE SOUSA

68 ELIENE RODRIGUES SANTIAGO BARBOSA

69 ELISETE ALVES GAMA

70 EMILIA DAMASIA DE SOUSA XAVIER

71 FABIO BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR

72 FERNANDA DA SILVA BRAGA

73 FERNANDO TIMO CARNEIRO

74 FLAVIO VIEIRA ALVES

75 FRANCIELLE BEVILAQUA

76 FRANCINALDO B. DOS SANTOS

77 FRANCINEIA BATISTA DE MELO

78 FRANCISCA E. FURTADO LEITE

79 FRANCISCA RIBEIRO CORREIA

80 FRANCISCO DA CONCEIÇÃO

81 GEUDSON DE J. SOARES ALMEIDA

82 GEZIELLE ALVES DE JESUS

83 GILBERTO MARTINS VAZ

84 GILDA TEREZINHA LEONEL DO NASCIMENTO

85 GILMAR DA SILVA PEREIRA MASCARENHAS

86 GISELE ALZIRA DA SILVA SOUSA

87 GLEICY NEI RODRIGUES MAIA

88 HELISIANA OLIVEIRA VIEIRA

89 IDE DA SILVA BARROS ARAUJO

90 IVANDE PEREIRA DE SOUZA

91 JAEL MARIA DE JESUS

92 JANIO SOUTO DA SILVA

93 JANNE KELLY DA CONCEIÇÃO ALMEIDA

94 JAQUELINE FILGUEIRA COSTA

95 JHONE DA SILVA LIMA

96 JOÃO LUCAS DA SILVA COSTA

97 JOCINEIA DA SILVA VITALINO COSTA

98 JORGE ANDRE BATISTA LIMA

99 JOSE FILHO COSTA

100 JUDITY LEOPOLDINA DO NASCIMENTO VIEIRA

101 JULIANO SCHONS

102 JUVENAIDE SOARES MIRANDA

103 KARLA REGINA PROLO

104 KASSYO P. A. BARBIOSA BARROS

105 KATIA FLAVIA COSTA LINAUER SCHUH

106 KATIANE CINIRIA SILVA DOS SANTOS

107 KEILA DA COSTA GOMES

108 KELIS REGINA AMORIM DA COSTA ALVES

109 KISS MEKELLY PEREIRA MARQUES

110 LAUDENICE ALVES DA SILVA

111 LAURACI ALVES DA SILVA

112 LEANDRO SANTOS MIRANDA

113 LIDIA JOSE DE OLIVEIRA LUZ

114 LORENA SOUSA OLIVEIRA BATISTA

115 LUCAS PATRICK DA SILVA

116 LUCELIA LOPES DE OLIVEIRA

117 LUCIANO NUNES BRANDÃO

118 LUCILENE LOPES DE SOUZA

119 LUCIMEIRE MONTEL DA SILVA

120 LUCIVANIA SANTOS DE LARA

121 MAGTO FERREIRA DA SILVA

122 MARCELO FERNANDES BISPO

123 MARCIA RODRIGUES VALADARES

124 MARCONDES V. DO NASCIMENTO

125 MARIA APARECIDA C SILVA DE OLIVEIRA

126 MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE SOUZA

127 MARIA DAS DORES DE SOUZA FARIAS

128 MARIA DAS GRAÇAS AMORIM DOS SANTOS

129 MARIA DE FATIMA TAVARES DE SOUZA

130 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA

131 MARIA EDILEUZA DE FRANÇA DE ALMEIDA

132 MARIA ESPERANÇA SOARES CAVALCANTE

133 MARIA JOSE PEREIRA VIRISSIMO

134 MARINA DE FREITAS ASSIS

135 MARINETE DOS SANTOS MORAIS

136 MARLENE DE OLIVEIRA RODRIGUES

137 MARLIETE CORADO DA SILVA BRITO

138 MARLUCIA DE LIMA FRANÇA

139 MARLY SEVERINO DOS SANTOS

140 MARTA JOAQUINA DE CARVALHO

141 MAURA APARECIDA HAUBERT MARSANGO

142 MIROMAR DA SILVA ARANTES JUNIOR

143 NARA BARROS JARDIM

144 NEILSON DE OLIVEIRA BARGE

145 NELMA SOARES ARAUJO

146 NIANE BORGES MOURA

147 NILDA VALADARES SALES DE SOUZA

148 NILSA PEREIRA MENDES

149 NIRIS NEY SOUZA CORREA

150 OLIMPIA RODRIGUES DE JESUS MARTINS

151 OSMARINA VIEIRA DOS SANTOS

152 PALOMA GOMES CAMPOS

153 PAMELLA CAROLINA MARTINS DE SOUZA

154 PATRICIA ALVES DA SILVA

155 PAULO VICTOR SANTOS SILVA

156 PAULO VICTOR SILVA ROSA

157 RAIMUNDO AGUIAR LUZ

158 RODRIGO DO CARMO DINIZ

159 ROGACIANO ALVES DOS SANTOS

160 ROGERIO MARCOS DOS REIS MARQUES

161 ROSA NUNES MOREIRA

162 ROSANGELA BATISTA RIBEIRO

163 ROSANGELA DA CUNHA

164 ROSILDA FONTOURA DA SILVA

165 ROSILENE BARBOSA PINHEIRO

166 ROSIMAR BATISTA DE ALCANTES

167 RUBENILDA SOUZA AGUIAR

168 SAGGIDA DE SOUSA RIBEIRO

169 SANDRA FERNANDES DE SOUZA

170 SANDRA FONTOURA BARROS

171 SARA BARROS DE FONSECA DE SOUZA

172 SEBASTIANA PEREIRA DE SAL

173 SIDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS

174 SILVANIA ALVES DE OLIVEIRA

175 SIRLENE APARECIDA DA COSTA AMORIM

176 SIRLENE FERREIRA ALCANTIS

177 SONILDA MARTINS FERREIRA SILVA
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178 SUEILA SELESTINO DA SILVA

179 SULENY MARTINS DE OLIVEIRA

180 TELMA LAURA RODRIGUES DA SILVA

181 TEREZINHA RIBEIRO LIRA DA COSTA

182 TIAGO DAMIANI

183 UADILA SILVA DE SOUSA

184 VALDELIRIA PEREIRA BARROS

185 VALDEMEZIO XAVIER DA SILVA

186 VALDIRENE FERREIRA CRISTINO SOARES

187 VALDOMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA

188 VALERIA CRISTINA BEZERRA LIMA

189 VALFLIANA DORALICE VALDIVINA MELO

190 VALFLIENE APARECIDA DE MELO

191 VALTEIR CANDIDO DE OLIVEIRA

192 VANUZA LEITE DOS SANTOS

193 VITÓRIA RÉGIA ALVES OLIVEIRA

194 WALDEMAR FERNANDES PEREIRA JUNIOR

195 WASHINGTON SILVEIRA SOUZA

196 WELDEMIR DA SILVA

197 WEMERSON DIAS CHAVES

198 WILLIASMAR DA HORA SILVA

199 WILMA MARINHO DA SILVA AGUAIR

200 WILSON PAIM DA CUNHA

201 ZIANE NUNES DE SOUZA

202 ZILMA FREITAS DE JESUS ASSIS

203 ZULEIDE ALVES FRANÇA

Em cumprimento do § 2º do Art. 426 do CPP com advertências e 

conhecimentos, seguem as transcrições dos arts. 436 a 446 do CPP:

 “Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. (Redação 

dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. (Incluído pela Lei 

nº 11.689, de 2008)

§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: (Redação dada pela Lei nº 

11.689, de 2008)

I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; (Incluído pela Lei nº 

11.689, de 2008)

II – os Governadores e seus respectivos Secretários; (Incluído pela Lei nº 

11.689, de 2008)

III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

IV – os Prefeitos Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

VIII – os militares em serviço ativo; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. (Incluído 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 

2008)

§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 

2008)

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. 

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. (Redação dada pela Lei 

nº 11.689, de 2008)

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados. (Redação dada pela 

Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos. (Redação dada pela Lei nº 

11.689, de 2008)

Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. (Redação 

dada pela Lei nº 11.689, de 2008)”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será fixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Ribeirão Cascalheira – MT, 27 de janeiro de 2020.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença
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Autos nº 1000742-21.2019.8.11.0079 Polo Ativo: MARCOS FERREIRA 

DIAS Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO Concluída a fase postulatória, verifico que 

constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do 

mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie 

(art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 1005 de 1067



suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se de ação anulatória de 

contrato de empréstimo consignado c/c declaratória de inexistência de 

débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em que 

alega a parte autora que foram realizados débitos pela requerida em seu 

benefício, referentes à parcelas de empréstimos, sendo que jamais 

realizou e sequer delegou poderes a outrem para que fizessem em seu 

nome. Aduz que já sofreu um prejuízo de R$ 11.151, 81 (onze mil cento e 

cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), tendo pago 186 (cento e 

oitenta e seis) parcelas. Em sede de contestação, a requerida juntou 

contratos assinados ante a Instituição Financeira, os quais são válidos, 

pautados na boa-fé objetiva, pelo dever de informação e equilíbrio 

contratual. Pois bem. Como asseverado, a parte autora alega na inicial 

inexistência de débito, o que impossibilitaria a realização de descontos em 

sua conta bancária. De outro lado, a parte ré apresentou, na contestação, 

contratos devidamente assinados, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Portanto, é possível 

perceber a semelhança comparando a assinatura da procuração e da 

carteira de identidade, com a assinatura presente no contrato apresentado 

na contestação. Assim, verifico que foi devidamente comprovada a 

legalidade da dívida. Desta feita, estando comprovada a origem do débito e 

a existência de relação jurídica entre as partes, regular foram os 

descontados em sua conta bancária, sendo de rigor o não acolhimento do 

pleito indenizatório. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido 

formulado na petição inicial, com análise do mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000822-82.2019.8.11.0079 Polo Ativo: DONIZETE APARECIDO 

MARQUES Polo Passivo: BOA VISTA SERVIÇOS S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde, em 

síntese, afirma a parte autora que teve seu nome inscrito indevidamente 

nos cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 248,39 (duzentos e 

quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), sem que fosse 

encaminhada qualquer notificação de inclusão. Assevera que jamais 

contratou com a reclamada serviços, sendo que a mesma possuí sede na 

região metropolitana do Estado de Rio de Janeiro, cidade de Paracambi, na 

qual o requerido nunca esteve. Aduz que seu nome teria sido inscrito em 

virtude de erro ou má-fé, vez que a empresa solicitante seria E. P. 

Rodrigues-ME, que possui em seus dois CNPJ situação cadastral baixada 

no ano de 2015 e nula no ano de 2010, por motivo diversos e irregulares. 

Requerendo, assim, a declaração da inexistência do débito bem como a 

indenização por danos morais. Em sede de contestação, aduz a requerida 

que é uma sociedade civil que oferece para o mercado de crédito diversos 

serviços, dentre os quais se destaca o banco de dados do SCPC. Que 

não praticou ato ilícito visto que, a inscrição nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva da vítima e que assim que 

o credor inseriu o nome da parte autora, enviou ao endereço que lhe foi 

indicado, a notificação devida, sem contudo juntar provas aos autos. 

Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Registre-se que, a Requerida não comprovou a inadimplência da autora, 

impugna genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a 

cobrança é devida, porém não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar que o débito ou o envio da notificação ao endereço da 

requerente. Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em 

sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha 

na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. É o que se vislumbra no presente caso, a 

conduta da requerida ao incluir a inscrição do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida decorrente de relação jurídica 

não contratada, provocou um abalo moral ao autor, eivando a importante e 
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fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão deve 

cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao bom 

nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), de 

modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou 

limitações. Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o 

arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a 

extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de 

modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser 

observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e 

pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da 

prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, 

observados todos os fatores supramencionados bem como as 

circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 8.000 (oito mil reais). Por fim, vale 

ressaltar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, 

visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada 

BOA VISTA SERVIÇOS S.A., a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante 

DONIZETE APARECIDO MARQUES, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente o débito que originou a negativação, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça 

surtir seus efeitos jurídicos e legais. Ribeirão Cascalheira-MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Autos nº 1000044-15.2019.8.11.0079 Polo Ativo: GRAZIELE ANDRADE 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que teve seu nome inscrito 

indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito por assunto já 

debatido no processo nº 1000012-78.2017.811.0079, conforme sentença. 

Requerendo, assim, a declaração da inexistência do débito bem como a 

indenização por danos morais. Em sede de contestação, afirma que o 

débito contestado é referente a inadimplência no pagamento de duas 

renegociações de cartões, ocorridas no dia 17/05/2017 no valor de R$ 

669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais) em oito vezes de 93,30 

(noventa e três reais e trinta centavos). Alega que o atendimento das 

exigências sistêmicas cravas pelo órgão regulador confere às Telas SAC 

presunção de veracidade e, portanto, merecem ser utilizadas como meio 

de provas a corroborarem o entendimento delineado. A empresa 

Reclamada junta aos autos TELA SISTÊMICA a comprovar suposta relação 

jurídica, porém, sem produzir qualquer prova bilateral, como contrato 

assinado pela parte autora, ou gravação telefônica com registro de 

protocolo, a justificar a cobrança ocorrida. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

Consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Nesse 

sentido: APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA 

AUTORA NOS ORGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSENCIA DE 

PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA 

SISTEMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – 

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO INICIAL PARA INCIDENCIA DOS 

JUROS – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – RECURSO DA OPERADORA 

DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionado não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais 

deve levar em conta as circunstancias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. O início dos juros de mora em condenação por danos 

morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento 

danoso (Súmula nº 54/STJ). Com o provimento do recurso e com o 

trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da 

verba honorária, conforme determina o artigo 85, §11 do CPC. (TJMT, N.U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) Assim, 

diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do Consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, devem ser 

declarados inexigíveis os débitos discutidos nestes autos. E 

reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, é também indevida a restrição 

apontada. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da 

requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade 

civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, 

é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 
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a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 3.000 (três mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o teor 

da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3 . DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada BANCO BRADESCO, a pagar 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a reclamante GRAZIELE ANDRADE, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Ribeirão 

Cascalheira-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000763-94.2019.8.11.0079 Polo Ativo: MELQUIADES DOS 

SANTOS Polo Passivo: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO Concluída a fase 

postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o 

julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção 

probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão 

controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos 

documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas 

pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto 

que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe 

a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se de ação anulatória de 

contrato de seguro de acidentes pessoais c/c declaratória de inexistência 

de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em que 

alega a parte autora que foram realizados débitos pela requerida em seu 

benefício, referentes à parcelas de contrato, sendo que jamais realizou e 

sequer delegou poderes a outrem para que fizessem em seu nome. Aduz 

que já sofreu um prejuízo de R$ 627,56 (seiscentos e vinte e sete reais e 

cinquenta e seis centavos). Em sede de contestação, a requerida juntou 

contratos assinados ante a Instituição Financeira, os quais alega serem 

válidos, pautados na boa-fé objetiva, pelo dever de informação e equilíbrio 

contratual. Pois bem. Como asseverado, a parte autora alega na inicial 

inexistência de débito, o que impossibilitaria a realização de descontos em 

sua conta bancária. De outro lado, a parte ré apresentou, na contestação, 

contratos devidamente assinados, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Portanto, é possível 

perceber a semelhança comparando a assinatura da procuração e da 

carteira de identidade, com a assinatura presente no contrato apresentado 

na contestação. Assim, verifico que foi devidamente comprovada a 

legalidade da dívida. Desta feita, estando comprovada a origem do débito e 

a existência de relação jurídica entre as partes, regular foram os 

descontados em sua conta bancária, sendo de rigor o não acolhimento do 

pleito indenizatório. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido 

formulado na petição inicial, com análise do mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-85.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARIA FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000783-85.2019.8.11.0079 Polo Ativo: RAQUEL MARIA 

FREITAS DOS SANTOS Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, onde, em síntese, afirma a parte autora que existem 

dois débitos realizados pela requerida em seu benefício de nº 

151.492.472-0, referente à parcelas de empréstimos, que jamais realizou e 

sequer delegou poderes a outrem para que fizessem em seu nome. Aduz 

que até o momento já foi pago o valor de R$ 6.288,65 (seis mil duzentos e 

oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). Em sede de 

contestação, aduz a requerida que foram assinados os contratos de nº 

807780247 e 807780307, dentro dos parâmetros legais, bem como com 

total ciência da parte autora visto que recebeu os valores dos contratos. 

Afirma que a requerida agiu em exercício regular de direito. Motivo pelo 

qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Registre-se que, a 

Requerida não comprovou a inadimplência da autora, impugnando 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar que o 

autor autorizou a contratação do plano pós-pago. Nesse contexto, não há 

como acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a 

requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de 

Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço 

da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao descontar 

mais de R$ 6.500 (seis mil e quinhentos reais) do benefício da requerente, 

por dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um 

abalo moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de 

idoneidade a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É 

indiscutível o direito da parte autora ao bom nome e à conservação da 

imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo 

de quaisquer suspeitas, segregações ou limitações. Segundo o Código 

Civil em seu artigo 876, aduz que: “todo aquele que recebeu o que lhe não 

era devido fica obrigado a restituir”. Ou seja, na eventualidade de ser 

efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a 

devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar 

enriquecimento sem causa. O caso dos autos afigura-se com a repetição 

indébita, na qual aquele que cobra indevidamente deve restituir o valor em 

dobro do que fora cobrado. No caso concreto o requerente teve 

descontado o valor de R$ 6.500 (seis mil e quinhentos reais), ou seja, 

deve-lhe ser restituído o valor de R$ 13.000 (treze mil reais), por força do 

artigo 876 do Código Civil. Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar 

que para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só 

tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das 

partes, de modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, 

ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, 

compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o 

ofensor da prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso 

em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 8.000 (oito mil reais). Por fim, vale 

ressaltar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, 

visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o reclamado 

ao pagamento do valor de R$ 13.000 (treze mil reais), a título de danos 

materiais, com juros legais a partir do evento danoso (art. 398 do CC e 

Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do efetivo 

prejuízo (Súmula 43 do STJ). b) CONDENAR, o reclamado, a pagar a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a reclamante, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça 

surtir seus efeitos jurídicos e legais. Ribeirão Cascalheira-MT (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-36.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMAR TRAJANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000353-36.2019.8.11.0079 Polo Ativo: LEIDIMAR TRAJANO DA 

SILVA Polo Passivo: VIVO S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 
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ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que teve seu 

nome inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito pelo 

valor de R$ 108,35 (cento e oito e trinta e cinco centavos). Assevera que 

jamais contratou com a reclamada serviços na modalidade Plano Vivo 

Controle 700mb, 20 min por R$ 29,90. Requerendo, assim, a declaração da 

inexistência do débito bem como a indenização por danos morais. Em sede 

de contestação, afirma a requerida que não cometeu ato ilícito pois os 

descontos foram previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi 

realizado pela vontade livre e consciente das partes. Assevera, que o 

débito em questão decorre da utilização dos serviços fornecidos pela ré, 

os quais foram contratados e aceitos pelo autor. Afirma que a requerida 

agiu em exercício regular de direito. Motivo pelo qual pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico 

que muito embora o requerente afirme que a requerida descontou os 

valores indevidamente, denota-se dos autos que o autor, realizou a 

contratação do seguro e autorizou a migração do plano. Fato que se 

denota claramente através da ligação gravada acostada pela reclamada. 

Assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Evidente que o autor 

contratou o serviço, uma vez que, a reclamada comprovou que os termos 

contratuais do plano foram aceitos pelo autor. Forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de cobrança indevida 

(art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a contratação do plano pelo Reclamante, razão pela 

qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, 

in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se 

em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

dívida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde 

CONDENO ao pagamento de 2% (por cento) do valor da causa, em favor 

da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 

81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% 

sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte 

contrária e 10% referente as custas processuais. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-52.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIADES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000824-52.2019.8.11.0079 Polo Ativo: MELQUIADES DOS 

SANTOS Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO Concluída a fase postulatória, verifico que 

constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do 

mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie 

(art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se de ação anulatória de 

contrato de empréstimo pessoal c/c declaratória de inexistência de débito 

c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em que alega a 

parte autora que foram realizados débitos pela requerida em seu 

benefício, referentes à parcelas de empréstimos, sendo que jamais 

realizou e sequer delegou poderes a outrem para que fizessem em seu 

nome. Aduz que já sofreu um prejuízo de R$ 1.950,00 (um mil e 

novecentos e cinquenta reais). Em sede de contestação, a requerida 

juntou contratos assinados ante a Instituição Financeira, os quais alega 

serem válidos, pautados na boa-fé objetiva, pelo dever de informação e 

equilíbrio contratual. Pois bem. Como asseverado, a parte autora alega na 

inicial inexistência de débito, o que impossibilitaria a realização de 

descontos em sua conta bancária. De outro lado, a parte ré apresentou, 

na contestação, contratos devidamente assinados, a não configurar nem 

de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a 

perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Portanto, é 

possível perceber a semelhança comparando a assinatura da procuração 

e da carteira de identidade, com a assinatura presente no contrato 
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apresentado na contestação. Assim, verifico que foi devidamente 

comprovada a legalidade da dívida. Desta feita, estando comprovada a 

origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes, regular 

foram os descontados em sua conta bancária, sendo de rigor o não 

acolhimento do pleito indenizatório. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-93.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000485-93.2019.8.11.0079 Polo Ativo: VALDECI FREITAS DOS 

SANTOS Polo Passivo: SABEMI SEGURADORA S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO Concluída a fase 

postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o 

julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção 

probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão 

controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos 

documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas 

pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto 

que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe 

a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se de ação anulatória de 

contrato de seguro de acidentes pessoais c/c declaratória de inexistência 

débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em que 

alega a parte autora que vem sendo descontados em sua conta bancária 

débitos abaixo descritos, referente à parcela de seguros, que jamais 

realizou e sequer delegou poderes a outrem para que fizessem em seu 

nome. Após a juntada do contrato assinado pela Instituição Financeira, a 

autora manifestou nos autos aduzindo que nunca assinou qualquer 

contrato junto à requerida, sendo autorizados empréstimos para falsários 

em nome da requerente. Pois bem. Como asseverado, a parte autora alega 

na inicial inexistência de débito, o que impossibilitaria a realização de 

descontos em sua conta bancária. De outro lado, a parte ré apresentou, 

na contestação, contratos devidamente assinados, a não configurar nem 

de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a 

perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Portanto, é 

possível perceber a semelhança comparando a assinatura da procuração 

e da carteira de identidade, com a assinatura presente no contrato 

apresentado na contestação. Assim, verifico que foi devidamente 

comprovada a legalidade da dívida. Desta feita, estando comprovada a 

origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes, regular 

foram os descontados em sua conta bancária, sendo de rigor o não 

acolhimento do pleito indenizatório. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-88.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000259-88.2019.8.11.0079 Polo Ativo: RAIMUNDA DIAS LIMA 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

2.2. MÉRITO Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos 

elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando 

despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do 

NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito 

e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação 

das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do 

julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, 

de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre 

a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já 

decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da 

prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide 

não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os 

aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o 
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convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC 

prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os 

requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 

370 do NCPC. Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a 

artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos 

apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o 

brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico 

que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de 

modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). 

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se 

de ação anulatória de contrato de empréstimo pessoal c/c declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano 

moral, em que alega a parte autora que foram realizados débitos pela 

requerida em seu benefício, referentes à parcelas de empréstimos, sendo 

que jamais realizou e sequer delegou poderes a outrem para que fizessem 

em seu nome. Aduz que já sofreu um prejuízo de R$ 3.988,92 (três mil e 

novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos). Em sede de 

contestação, a requerida juntou contratos assinados ante a Instituição 

Financeira, os quais alega serem válidos, pautados na boa-fé objetiva, 

pelo dever de informação e equilíbrio contratual. Pois bem. Como 

asseverado, a parte autora alega na inicial inexistência de débito, o que 

impossibilitaria a realização de descontos em sua conta bancária. De outro 

lado, a parte ré apresentou, na contestação, contratos devidamente 

assinados, a não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, 

assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são 

idênticas a olho nu. Portanto, é possível perceber a semelhança 

comparando a assinatura da procuração e da carteira de identidade, com 

a assinatura presente no contrato apresentado na contestação. Assim, 

verifico que foi devidamente comprovada a legalidade da dívida. Desta 

feita, estando comprovada a origem do débito e a existência de relação 

jurídica entre as partes, regular foram os descontados em sua conta 

bancária, sendo de rigor o não acolhimento do pleito indenizatório. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na 

petição inicial, com análise do mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão 

Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-68.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000713-68.2019.8.11.0079 Polo Ativo: FABIANA OLIVEIRA 

SANTOS Polo Passivo: VIVO S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já está 

suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse sentido, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde, em síntese, afirma a 

parte autora que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo valor de R$ 329,60 (trezentos vinte e nove reais 

e sessenta centavos). Assevera que já contratou serviços com a 

requerida na modalidade pré-pago, onde não existe emissão de faturas. 

Requerendo, assim, a declaração da inexistência do débito bem como a 

indenização por danos morais. Em sede de contestação, aduz a requerida 

que não praticou ato ilícito visto que, a inscrição nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva da vítima pois, 

decorre de um contrato firmado entre o autor e a requerida, o qual o autor 

teria deixado de efetuar o pagamento ocasionando referida inscrição, 

entretanto a requerente já teria efetuado o pagamento da dívida e em 

decorrência do pagamento a ré já teria retirado a restrição. Afirma que a 

requerida agiu em exercício regular de direito. Motivo pelo qual pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Na impugnação a contestação, a parte 

requerente alega que em nenhum momento a promovente quitou a dívida, 

mas que a requerida simplesmente viu o erro e efetuou a baixa da 

negativação. No caso sub judice verifico que muito embora a requerida 

afirme que não violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em 

exercício regular de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de 

fato, não autorizou a migração para o plano pós-pago. Registre-se que, a 

Requerida não comprovou a inadimplência da autora, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar que o 

autor autorizou a contratação do plano pós-pago. Nesse contexto, não há 

como acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a 

requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de 

Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço 

da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 
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inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 8.000 (oito mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o teor 

da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada VIVO S.A, a pagar a quantia 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante FABIANA OLIVEIRA SANTOS, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Ribeirão 

Cascalheira-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-56.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NETO BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000675-56.2019.8.11.0079 Polo Ativo: JOÃO NETO BUENO DA 

SILVA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu ver, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95, sem resolução do mérito. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Ribeirão Cascalheira-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-29.2019.8.11.0079
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Advogado(s) Polo Ativo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000735-29.2019.8.11.0079 Polo Ativo: DEIBSON MARTINS DA 

SILVA Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde, em 

síntese, afirma a parte autora que teve seu nome inscrito indevidamente 

nos cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 289,59 (duzentos e 

oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), sem que fosse 

encaminhada qualquer notificação de inclusão. Assevera que jamais 

contratou com a reclamada serviços, o que torna a inscrição 

absolutamente indevida e desprovida de fundamento. Em sede de 

contestação, aduz a requerida que não praticou ato ilícito visto que, a 

inscrição nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

culpa exclusiva da vítima e que assim que o credor inseriu o nome da 

parte autora, enviou ao endereço que lhe foi indicado, a notificação 
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devida, sem contudo juntar provas aos autos. Motivo pelo qual pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Registre-se que, a Requerida não 

comprovou a inadimplência da autora, impugna genericamente os fatos 

alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar que o débito ou o envio 

da notificação ao endereço da requerente. Nesse contexto, não há como 

acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a requerida 

não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Com 

efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. E, em 

se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 8.000 (oito mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o teor 

da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR, o reclamado BANCO BRADESCO, a pagar 

a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados ao reclamante DEIBSON MARTINS DA SILVA, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Ribeirão 

Cascalheira-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000520-53.2019.8.11.0079 Polo Ativo: CICERO CLENIO ALVES 

GONCALVES Polo Passivo: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita o Reclamante, em 

suma, que possui linha telefônica e internet banda larga junto à empresa 

requerida, referente ao terminal (66) 3538-1198, sempre cumprindo 

ordinariamente a obrigação pactuada, contudo, no mês de fevereiro de 

2019, restou suspensa sua linha telefônica e de internet sem motivos e 

sem prévia notificação. Aduz que não existem parcelas em atraso que 

justificassem a suspensão. Em sede de contestação, afirma que o pedido 

de cancelamento foi realizado pelo próprio consumidor em loja física no dia 

23/01/2019. Alega que o atendimento das exigências sistêmicas cravas 

pelo órgão regulador confere às Telas SAC presunção de veracidade e, 

portanto, merecem ser utilizadas como meio de provas a corroborarem o 

entendimento delineado. A empresa Reclamada junta aos autos TELA 

SISTÊMICA a comprovar suposta relação jurídica, porém, sem produzir 

qualquer prova bilateral, como contrato assinado pela parte autora, ou 

gravação telefônica com registro de protocolo, a justificar a suspensão 

ocorrida. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do Consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Nesse sentido: APELAÇÕES – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ORGAOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSENCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTEMICA – PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – 

TERMO INICIAL PARA INCIDENCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – 

RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA 

PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionado não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstancias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. O início dos juros de mora em 

condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será 

a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). Com o provimento do 

recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso 

de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, §11 do 

CPC. (TJMT, N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

18/12/2019) Assim, diante da inexistência de provas da contratação dos 

serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 
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contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir 

de quaisquer das partes, tampouco do Consumidor, a produção de prova 

ou contraprova de fato negativo. Com efeito, resta evidente a falha na 

prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. Em se tratando do prejuízo moral, insta 

salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 3.000 (três mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o teor 

da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3 . DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada TELEMAR NORTE LESTE S/A 

(OI), a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de 

indenização por danos morais ocasionados a reclamante CICERO CLENIO 

ALVES GONCALVES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Fica 

a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Ribeirão Cascalheira-MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000540-44.2019.8.11.0079 Polo Ativo: JOSE AUGUSTO 

MENDES BRAGA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que teve seu nome inscrito 

indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 

86,41 (oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), sendo que não 

conhece o débito e não se lembra de ter estabelecido vínculo com a 

reclamada. Requerendo, assim, a declaração da inexistência do débito 

bem como a indenização por danos morais. Em sede de contestação, 

afirma a requerida que a parte requerente habilitou a linha telefônica nº 

(66) 99644-8257, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o 

cadastro no sistema interno. Alega que o atendimento das exigências 

sistêmicas cravas pelo órgão regulador confere às Telas SAC presunção 

de veracidade e, portanto, merecem ser utilizadas como meio de provas a 

corroborarem o entendimento delineado. A empresa Reclamada junta aos 

autos TELA SISTÊMICA a comprovar suposta relação jurídica, porém, sem 

produzir qualquer prova bilateral, como contrato assinado pela parte 

autora, ou gravação telefônica com registro de protocolo, a justificar a 

cobrança ocorrida. Em razão do deferimento da inversão do ônus da 

prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da 

dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa 

Ré, ante a hipossuficiência técnica do Consumidor, parte hipossuficiente 

da relação consumerista. Nesse sentido: APELAÇÕES – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ORGAOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSENCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTEMICA – PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – 

TERMO INICIAL PARA INCIDENCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – 

RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA 

PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionado não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstancias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. O início dos juros de mora em 

condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será 

a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). Com o provimento do 

recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso 

de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, §11 do 

CPC. (TJMT, N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

18/12/2019) Assim, diante da inexistência de provas da contratação dos 

serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir 

de quaisquer das partes, tampouco do Consumidor, a produção de prova 

ou contraprova de fato negativo. Portanto, ausente qualquer prova neste 

sentido, devem ser declarados inexigíveis os débitos discutidos nestes 

autos. E reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, é também indevida a 

restrição apontada. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do 

serviço da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 
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que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 8.000 (oito mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o teor 

da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3 . DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, 

para: a) CONDENAR, a reclamada TELEFONICA BRASIL S.A., a pagar a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a reclamante JOSE AUGUSTO MENDES BRAGA, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Ribeirão 

Cascalheira-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-26.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000483-26.2019.8.11.0079 Polo Ativo: JOÃO BATISTA DIAS 

LIMA Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde, em 

síntese, afirma a parte autora que teve seu nome inscrito indevidamente 

nos cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 90,49 (noventa 

reais e quarenta e nove centavos), sem que fosse encaminhada qualquer 

notificação de inclusão. Assevera que jamais contratou com a reclamada 

serviços, o que torna a inscrição absolutamente indevida e desprovida de 

fundamento. Em sede de contestação, aduz a requerida que não praticou 

ato ilícito visto que, a inscrição nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por culpa exclusiva da vítima e que assim que o credor 

inseriu o nome da parte autora, enviou ao endereço que lhe foi indicado, a 

notificação devida, sem contudo juntar provas aos autos. Registre-se que, 

a Requerida não comprovou a inadimplência da autora, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar que o 

débito ou o envio da notificação ao endereço da requerente. Nesse 

contexto, não há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, 

uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do 

Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação 

do serviço da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 8.000 (oito mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o teor 

da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, 

para: a) CONDENAR, o reclamado BANCO BRADESCO, a pagar a quantia 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante JOÃO BATISTA DIAS LIMA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 
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para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Ribeirão 

Cascalheira-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000673-70.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA TOMAZELLI BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 28/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000903-15.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 28/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000849-49.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA MAFRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 28/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-68.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS QUINTINO MENDES 03591315818 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

- AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARCOS ANDRÉ DA SILVA. PROCESSO n. 

1000602-68.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 12.077,98 ESPÉCIE: 

[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCAS QUINTINO MENDES 

03591315818 Endereço: Rua Irmã Santinha, 131, Boa Esperança, SALTO 

DO CÉU - MT - CEP: 78270-000 POLO PASSIVO: Nome: OI 

BRASILTELECOM Endereço: TELEMAT - BRASIL TELECOM, RUA BARÃO 

DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 

Senhor(a): LUCAS QUINTINO MENDES, ATRAVÉS DO ADVOGADO. A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE ID 24061920, bem como, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/11/2019 Hora: 10:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 3 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-17.2019.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

DUAM REBERT TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROBERTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça de ID: 28408209. Rio Branco/MT, 28/01/2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-17.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO QUIRINO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000780-17.2019.8.11.0052 

REQUERENTE: SEBASTIAO QUIRINO CORREIA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, tendo como partes 

SEBASTIAO QUIRINO CORREIA e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., em 

que essas firmaram acordo, pendente apenas de homologação e, no 

decorrer do procedimento, diante do pagamento do débito à credora, o 

objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A instituição financeira 

BANCO BRADESCO S.A. pagará para SEBATIÃO QUIRINO CORREIA a 

quantia de R$. 4.000,00 (quatro mil reais), fazendo-o no prazo de 20 

(vinte) dias da sua homologação, o qual será realizado através de 

depósito judicial, assim como se compromete na obrigação de reconhecer 

inexistente é débito objeto da ação, em idêntico prazo. Ademais, o fato de 

a parte devedora ter quitado sua dívida faz com que o processo seja 

extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto e considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

NCPC, art. 487, III, “b”. Ademais, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto 

da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de 

mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925, 

assim como, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato - Id. Num. 24781307 -, para liberação 

do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, 

art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 – e nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias – CNGC, art. 

1.006 – ou e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação – CNGC, art. 915 -, DETERMINO que, atendido o necessário e 

observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma 

disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de 

Processo Civil – NCPC, art. 513 e ss.. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação das partes e de 

seus patronos – CNGC, art. 914. P. Cumpra. De Araputanga-MT por Rio 

Branco-MT, 27 de janeiro de 2020 - 10:14:40. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-17.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO QUIRINO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000780-17.2019.8.11.0052 

REQUERENTE: SEBASTIAO QUIRINO CORREIA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, tendo como partes 

SEBASTIAO QUIRINO CORREIA e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., em 

que essas firmaram acordo, pendente apenas de homologação e, no 

decorrer do procedimento, diante do pagamento do débito à credora, o 

objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A instituição financeira 

BANCO BRADESCO S.A. pagará para SEBATIÃO QUIRINO CORREIA a 

quantia de R$. 4.000,00 (quatro mil reais), fazendo-o no prazo de 20 

(vinte) dias da sua homologação, o qual será realizado através de 

depósito judicial, assim como se compromete na obrigação de reconhecer 

inexistente é débito objeto da ação, em idêntico prazo. Ademais, o fato de 

a parte devedora ter quitado sua dívida faz com que o processo seja 

extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto e considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

NCPC, art. 487, III, “b”. Ademais, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto 

da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de 

mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925, 

assim como, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato - Id. Num. 24781307 -, para liberação 

do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, 

art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 – e nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias – CNGC, art. 

1.006 – ou e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação – CNGC, art. 915 -, DETERMINO que, atendido o necessário e 

observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 
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ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma 

disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de 

Processo Civil – NCPC, art. 513 e ss.. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação das partes e de 

seus patronos – CNGC, art. 914. P. Cumpra. De Araputanga-MT por Rio 

Branco-MT, 27 de janeiro de 2020 - 10:14:40. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-68.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS QUINTINO MENDES 03591315818 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000602-68.2019.8.11.0052. REQUERENTE: LUCAS QUINTINO MENDES 

03591315818 REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes 

se compuseram para por fim ao litígio, conforme petição id. 26107455, 

HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” 

do CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação 

das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-50.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

A. ALVES DE SOUZA-SUPERMERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS REIS DIAS MAGRI (REQUERIDO)

MARIANA REIS DIAS RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000642-50.2019.8.11.0052. REQUERENTE: A. ALVES DE 

SOUZA-SUPERMERCADO - ME REQUERIDO: MARIA DOS REIS DIAS 

MAGRI, MARIANA REIS DIAS RODRIGUES Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes 

se compuseram para por fim ao litígio, conforme petição id. 26617302, 

HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” 

do CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação 

das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-45.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

I. DE SOUZA BISPO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS BENEDITO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000804-45.2019.8.11.0052. REQUERENTE: I. DE SOUZA BISPO EIRELI - 

EPP REQUERIDO: ANANIAS BENEDITO DA SILVA Vistos etc., Dispensado 

o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as 

partes se compuseram para por fim ao litígio, conforme petição retro, 

HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” 

do CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação 

das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-21.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FARIA DE AZAMBUJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000825-21.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ANTONIO FARIA DE 

AZAMBUJA REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA. Vistos etc., Dispensado 

o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as 

partes se compuseram para por fim ao litígio, conforme petição de 

id.27269304, HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Diante do pagamento, conforme comprovante juntado no id. 

27901064, DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em 

julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do Juizado Especial Cível de 

Rio Branco MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-06.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000826-06.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ELIANE DOS SANTOS FARIA 

REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA. Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes se 

compuseram para por fim ao litígio, conforme petição de id.27270166, 

HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Diante do pagamento, conforme comprovante de pagamento id. 27870091, 

DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado 

desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 9/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor DIEGO HARTMANN – Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal nesta comarca de Rosário 

Oeste-Mato Grosso, com fulcro no inciso V, do artigo 52, do COJE, no item 

1.7.2 da C.NGC, e no uso de suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO a Portaria n. 08/2020-DF de nomeação da Srta. Rayde 

Natanielen da Silva Schulz, portadora do RG n° 1970850-5 SSP-MT, CPF n° 

041.752.031-09, para exercer a função Comissionada de Assessora de 

Gabinete II da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT.

 RESOLVE

I – EXONERAR o Sr. VICTOR PÁDUA MONTEIRO MENDANHA E SILVA , 

portador do RG n° 6189304 SSP-GO, CPF n° 043.587.341-54, da função 

comissionada de Assessor de Gabinete II da Vara Única da Comarca de 

Rosário Oeste-MT, com efeitos a partir do dia 28/01/2020.

II - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Rosário Oeste, 28 de Janeiro de 2020.

 (ASSINADO DIGITALMENTE)

 DIEGO HARTMANN

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Termo de Posse

TERMO DE POSSE, COMPROMISSO E ENTRADA EM EXERCÍCIO

 HAYDE NATHANIELEN DA SILVA SCHULZ

 Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte 

(28/01/2020), nesta cidade e Comarca de Rosário Oeste/MT, no Edifício do 

Fórum, sito à Av. Otávio Costa, s/n, Bairro Santo Antônio, às 13 horas, 

onde presente se encontrava Exmo. Dr. Diego Hartmann - Juiz de Direito e 

Diretor do Foro em Substituição Legal nesta Comarca, comigo Ceila 

Consuelo Carvalho Martins, Gestora Geral, compareceu a Srta. HAYDE 

NATHANIELEN DA SILVA SCHULZ, portadora do RG n° 1970850-5 

SSP-MT, CPF n° 041.752.031-09, residente e domiciliada na Rua Marechal 

Deodoro, Rosário Oeste-MT, em face de ter sido nomeada por meio da 

Portaria n.º 08/2020, datada de 24/01/2020, disponibilizada em 27/01/2020, 

Edição n. 10664, publicada no DJE em 28/01/2020, para tomar posse, 

prestar compromisso e entrar em exercício no cargo de Assessora de 

Gabinete II, aceitando e se comprometendo a bem, fiel, leal e 

honradamente cumprir as atribuições de seu cargo, sem dolo nem malícia, 

sendo deferido o compromisso pelo MM. Juiz.

 Nada mais para constar mandou o MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

que se lavrasse o presente termo de compromisso, com efeito, a partir 

desta data, que lido e achado conforme vai devidamente assinado, 

Eu__________________ (Ceila Consuelo Carvalho Martins) Gestora Geral, 

que o digitei e subscrevi.

 ( Assinado Digitalmente)

 DIEGO HARTMANN

 Juiz de Direito/Diretor do Foro em Substituição Legal

 HAYDE NATHANIELEN DA SILVA SCHULZ

Assessora de Gabinete II

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000842-20.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA XAVIER DE MATOS BELEM (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE FREDERIDO PEREIRA BELÉM (ESPÓLIO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 20 

(vinte) dias, apresentar as primeiras declarações conforme dispõe o art. 

620 do CPC. What do you want to do ? New mailCopy
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000572-93.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLARO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Eu, João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, médico nomeado como perito no 

processo em epígrafe, solicito que a parte Requerente disponibilize cópia 

do prontuário médico referente ao procedimento cirúrgico realizado em 

julho de 2019, sendo necessário o reagendamento da perícia médica para 

conclusão do laudo médico pericial. Termos em que peço deferimento. Dr. 

João Baçan CRM-MT 5753

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 58582 Nr: 26-94.2015.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vânia Fonseca Ferreira, Jakson Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Duque de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giancarlo Cássio de Oliveira 

Bello - OAB:OAB/MT 5.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CESAR PONTES - 

OAB:6181-B

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 62549 Nr: 1641-22.2015.811.0032

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO EURIPEDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:18049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 58162 Nr: 2056-39.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dioney José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433, Defensoria Pública da Comarca de Rosário 

Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

 Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os autos 

aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Diego Hartmann

 Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 64071 Nr: 104-54.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcelo Cardia Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Gleison Furlan 

Picinin - OAB:MT 16.158

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os autos 

aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Diego Hartmann

 Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 66446 Nr: 1046-86.2016.811.0032

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Daniele Cristina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauricio da Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º: 1046-86.2016.811.0032

Código n.º: 66446

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Consoante acordo entabulado entre as partes à ref.56, e ainda, 

considerando que há interesse indisponível na demanda, remetam-se os 

autos ao Ministério Público para manifestação no prazo legal.

Cumpra, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 72902 Nr: 1334-97.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselaine da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dircinéia Eva de Matos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DE MATOS 

JUNIOR - OAB:22018/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edyellen Nunes da Silva - 

OAB:26496/O

 Processo Eletrônico n.º1334-97.2017.811.0032

Código n.º: 72902

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em substituição legal.

Trata-se de Ação de Indenização de Danos Morais proposta por 

JOSELAINE DA SILVA, em face de DIRCINÉIA EVA DE MATOS SANTANA, 

ambos já qualificados nos autos.

 Analisando os autos verifico que as partes entabularam acordo; sendo 

acertado que a parte requerida deverá pagar à parte autor o montante de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) em quatro parcelas iguais de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sendo as duas primeiras parcelas a serem pagas 

mediante depósito em conta bancária em nome da patrona da parte autora, 

as parcelas restantes deverão ser adimplidas mediante entrega de valor 

em mãos, também a patrona da parte autora. Foi acertado, também, que a 

requerida arcará com honorários contratuais da autora, no valor de R$ 

900,00 (novecentos reais).

À vista de tudo que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 

(ref.48), por consectário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Advirto que caso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer delas valer-se de execução de título judicial.

Proceda-se à baixa de eventuais restrições realizadas nos autos, 

expedindo, se necessário, o respectivo alvará.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 59526 Nr: 413-12.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ALBINO CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80330 Nr: 693-75.2018.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdAP, PGLDP(, PVADA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 Vistos.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e 

Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a 

necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 77652 Nr: 3875-06.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josinete de Oliveira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Processo Eletrônico n.º: 3815-06.2017.811.0032

Código n.º: 77652

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em substituição legal.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização 

Por Danos Materiais e Morais proposta por JOSINETE DE OLIVEIRA 

FERNANDES, em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, ambos já 

qualificados nos autos.

 Verifico que as partes entabularam acordo, sendo estabelecido que o 

requerido pague à parte autora o valor indenizatório de R$ 12.000,00 

(doze mil reais), abrangendo honorários advocatícios e custas 

processuais, a serem pagos mediante depósito bancário dentro de 15 

dias. Foi acordado, também, o cancelamento de contrato de empréstimo 

consignado de nº 54663633/545242642/56508418/ 552902395 dentro do 

prazo de 30 dias uteis.

À vista de tudo que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 

(ref.70), por consectário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Proceda-se à baixa de eventuais restrições realizadas nos autos, 

expedindo, se necessário, respectivos alvarás.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88161 Nr: 501-11.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus de Jesus da Silva, Guilherme de 

Almeida Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:10364-A, Karina 

Paula Faustino da Silva - OAB:OAB/MT 15829-A

 Vistos em substituição.

Considerando a renúncia do causídico outrora nomeado, NOMEIO o 

advogado Dr. JOÃO FAUSTINO NETO, OAB/MT n° n°10364/A, para atuar 

em defesa dos réus, devendo o nobre causídico ser intimado para 

apresentar as razões recursais no prazo legal.

 Fixo, desde já, seus honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por réu, pela atuação perante o Tribunal, a serem suportados pelo 
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Estado de Mato Grosso. Ressalto que a certidão somente será expedida 

ao final de tal procedimento.

 Após, ao Ministério Público, para que apresente contrarrazões ao 

recurso.

Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, com os votos de 

estima e consideração.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82137 Nr: 1852-53.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Oliveira Felix de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Polliana O. F. Santana - 

OAB:11515/MT

 Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, com 

fulcro no art. 90, caput, do Código de Processo Civil, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo um valor fixo de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), devido a pouca atuação judiciária.Arquive-se definitivamente, com 

as anotações e baixas necessárias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Diego 

HartmannJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95632 Nr: 3815-62.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinei Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson da Silva Marques - 

OAB:16877

 Posto isto, rejeito a preliminar suscitada, motivo pelo qual DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de março de 2020, às 

15h30min, devendo ser intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público na exordial acusatória e pela defesa da peça preliminar, bem como 

a vítima e a ré para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório da ré, tudo 

de acordo com a sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais 

precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 63004 Nr: 1800-62.2015.811.0032

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO LUCIO DE ALMEIDA RONDON, Eliete 

Marina da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1800-62.2015.811.0032

Código nº 63004

Vara Única

Vistos em substituição.

Considerando a previsão de gratuidade do mandado de segurança pelo 

art. 10, XXII da CEMT, isento o impetrante do recolhimento de custas.

Nesses termos, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66736 Nr: 1151-63.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MAURICIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18701/O

 Certifico que intimo o advogado do denunciado para que informe, o

atual paradeiro de Alex Maurício de Almeida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83345 Nr: 2579-12.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes para manifestarem em 15 dias acerca do laudo de ref.44.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88161 Nr: 501-11.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus de Jesus da Silva, Guilherme de 

Almeida Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:10364-A, Karina 

Paula Faustino da Silva - OAB:OAB/MT 15829-A

 Intimo o advogado nomeada para ciência da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26336 Nr: 1225-30.2010.811.0032

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Verissímo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:OAB/MT 9022

 Intimar a parte Embargante para manifestar a cerca da Certidão Negativa 

de fl.79.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-60.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SUELMEI CAMPOS BARBOSA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))
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MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE GUIMARAES GRAVENA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA OAB - PR42382 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se em relação à petição da Reclamada constante no 

andamento retro.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 002/2020/DF.

 O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SANTO 

ANTÔNIO DE LEVERGER, no uso de suas atribuições legais, considerando 

o disposto no Provimento 06/2014/CM de 13.03.2014, torna o prazo para 

interposição de recursos contra a classificação dos candidatos 

habilitados como assistente social. Serão recebidos recursos escritos 

entre os dias 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2020, durante o horário 

forense.

 E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Santo Antônio de Leverger, 28 de janeiro de 2020.

 Alexandre Paulichi Chiovitti - Juiz Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000115-61.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RICAS (AUTOR)

BRIZIDA JOVELINA DELMINIO RICAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA BRAGANCA DE OLIVEIRA (REU)

MARIVALDO ALVES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Processo: 

1000115-61.2020.8.11.0053. AUTOR(A): BRIZIDA JOVELINA DELMINIO 

RICAS AUTOR: ELIAS RICAS REU: MARIVALDO ALVES DOS SANTOS, 

ELZA BRAGANCA DE OLIVEIRA Vistos etc. COMPROVE, a parte 

requerente, o valor do imóvel, com vistas à apuração do valor dado à 

causa. Prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. Intime-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-38.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA CRISTINA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000123-38.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ANGELICA 

CRISTINA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLY 

BATISTA VENANCIO, LUCIANA BRANDAO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-60.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DAS NEVES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000128-60.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ELIETE DAS 

NEVES ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-31.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ONOFRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000117-31.2020.8.11.0053. AUTOR: BENEDITO ONOFRE DA SILVA REU: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais 

aforada pela parte requerente. Extrai-se da prefacial que a parte requerida 

efetivou protestos em seu nome; contudo, tarja de ilegais tais máculas, 

pois que nunca entabulou negócio jurídico com a parte requerida. Com 

lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional para exclusão de seu nome dos arquivos dos 

órgãos de proteção ao crédito. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do 

Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela 

jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados pela parte 

requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido 

estiver vazado em prova inequívoca. In casu, tenho que todos os 

requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, já que 

articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pela parte requerente. 

Outrossim, importa destacar que a parte requerente afirma não ter 

contratado os serviços de cartão de crédito com a requerida. Destarte, em 

casos tais, impõe-se a inversão do encargo probatório, à luz do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, caberá à requerida 

demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da 

requerente. Ainda que assim não fosse, mister lembrarmos tratar-se de 

fatos negativos (ausência de contratação), ensejando, pois, a inversão do 

ônus da prova, já que impossível a produção de prova negativa absoluta. 

Neste sentido: TJ/MT, AI, 125804/2012, Des. Marcos Machado, Primeira 
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Câmara Cível, Data da publicação no DJE 01/03/2013. Ementa: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO. Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa. “Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)”. O risco de 

grave dano parece inescondível. Isto porque são cediças as mazelas que 

um protesto causa na vida financeira de uma pessoa. Com a citada 

restrição, a pessoa fica impossibilitada de, por exemplo, contrair crédito no 

mercado, o que, nos dias de hoje, representa transtornos de monta. 

Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, 

elemento essencial à concessão da liminar postulada pela parte 

requerente na prefacial. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

deduzido pela parte requerente, para que seja excluído seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação. Tendo em conta a 

escassez de funcionários, bem assim a invencível carga de trabalho, 

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. A PRÓPRIA 

PARTE FICA ENCARREGADA DE PROTOCOLAR O DOCUMENTO PERANTE 

A REQUERIDA, JUNTANDO CÓPIA DO PROTOCOLO NESTES AUTOS! No 

mais, CITE-SE a parte requerida para apresentar a defesa que entender 

cabível, pena de revelia. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-88.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO SOUSA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA- VULGO: ?GAGO?- (REQUERIDO)

JOSÉ GONÇALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS COSTA BATISTA OAB - MT24731/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CARTORÁRIA IMPULSIONO o feito para intimar a parte Autora 

para apresentação de Alegações Finais, no prazo legal. São Félix do 

Araguaia, 28 de janeiro de 2020. Flávio Sousa Nogueira Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000055-70.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECIDES MILHOMEM DE CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON RENATO RODRIGUES AGUIAR BELEM OAB - MT23558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CAETANO DE BRITO (REQUERIDO)

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/05/2019, às 13hrs(MT) no Edifício do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-76.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/05/2019, às 13h30m(MT) no Edifício do Fórum.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135513 Nr: 1858-76.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Leandro de Lima - Drogaria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em face de Marcos Leandro de Lima - Drogaria.

 Após o regular andamento do feito, a Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do CPC (fl. 38).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida a CDAs 

que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, à fl. 38, comunica a parte exequente o 

cancelamento do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 CONDENO a parte Executada ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12810 Nr: 1627-98.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Adailton Rodrigues Rocha, Maria Olinda Rodrigues 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, com JULGAMENTO 

DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

observada a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações 

decorrentes da sucumbência, eis que beneficiário da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98, §3.º, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44691 Nr: 1297-86.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Fontes Ltda, Cícero Paulo Fontes 

da Luz, Maria de Jesus da Silva Gomes Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme certidões de folhas 76/78, intime-se a parte autora, por 

intermédio de seu causídico via DJE, para manifestar, bem como requerer 

o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimem-se.
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 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41735 Nr: 2159-91.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial HF Comércio de Produtos Descartavel e de 

Limpeza LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "...Não havendo questões preliminares ou prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 

Como pontos controvertidos, fixo o efetivo fornecimento dos produtos ao 

Requerido, bem como o não pagamento destes ao Requerente por parte 

do Município Requerido.INTIMEM-SE as partes para especificarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendem produzir, caso 

entendam cabível ao julgamento da causa, sob pena de preclusão.Se 

tiverem interesse na produção de prova oral, deverão, no mesmo prazo, 

apresentar o respectivo rol de testemunhas que pretendem ouvir em 

audiência de instrução. Consigne-se que, em não havendo manifestação 

das partes a respeito, entender-se-á que não há interesse na produção 

de quaisquer outras provas além das que já figuram nos autos.Decorrido o 

prazo assinalado, retornem os autos conclusos para, se for o caso, 

designar audiência de instrução. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144439 Nr: 1602-65.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSdO, ARdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:MT 19325-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para manifestar por todo o teor da certidão do oficial de 

justiça de fls. 25, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6352 Nr: 1712-55.2004.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Milhomem dos Santos, Benigno Parente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaldo Xavier de Siqueira 

Santos Neto - OAB:9270, Luciana Joanucci Motti - OAB:MT7.832, 

Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056, Rodrigo Sampaio de Siqueira 

- OAB:MT9.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 Vistos, etc.

 É cediço que a penhora deve recair somente sobre os bens que bastem 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios (art. 831, CPC).

 Ocorre que, intimada para promover a atualização do débito, a parte 

exequente manteve-se inerte (fls. 132/133).

 Com isso, intime-se a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar andamento ao feito, apresentando demonstrativo de 

cálculo atualizado do débito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16368 Nr: 834-91.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industrial Madeireira Matelândia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de ação de execução fiscal proposta em desfavor 

de Indústria Madeireira Matelândia Ltda.A tentativa de citação da empresa 

executada no endereço declinado pela exequente, restou infrutífera (fl. 

348). Com isso, a exequente requereu a citação por edital, o que foi 

deferido (fls. 365/366). Lado outro, por ora, indefiro o pedido de penhora 

via BacenJud sobre dinheiro porventura encontrado nas contas ou 

aplicações financeiras em nome da sócia da empresa executada e de 

veículos pelo sistema Renajud registrados em seu nome, eis que sequer 

foi citada. Cumpre ressaltar que ao executado revel citado por edital, 

deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar 

embargos, nos termos da Súmula 196 do STJ e do artigo 72, II, do CPC. In 

casu, em que pese a revelia da empresa executada citada por edital, 

verifico que até o momento não lhe foi nomeado curador especial. Desta 

forma, deve-se assegurar à empresa executada o direito ao contraditório 

e ampla defesa, sob pena de nulidade dos atos praticados. Com isso, 

eventual constrição sobre seus bens deve aguardar essa providência, 

evitando-se assim nulidades. Assim, nomeio a advogada Dra. Nathalia 

Marcolino Morais, inscrita na OAB/GO 54936, para atuar como curadora 

especial da empresa executada e apresentar defesa, tendo em vista 

ausência de Defensor Público nesta Comarca desde o dia 07/01/2020, 

sem previsão da nomeação de outro profissional. Intime-se a curadora 

especial ora nomeada acerca do múnus e para que apresente defesa, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17836 Nr: 738-42.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meridiano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Multisegmentos - Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bama Comércio de Bebidas e Gás Ltda, 

Beneval Alves Mendonça de Abreu, Laiza Margarida Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rangel da Silva - OAB:RJ 

213.836, Raphael Bernandes da Silveira - OAB:RJ 209.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alvarenga 

Guimarães Dias - OAB:24266/GO, Rubens Alvarenga Dias - 

OAB:10309/GO

 Vistos, etc.

 Defiro os pedidos de fls. 209/210.

 Providencie a Secretaria o cadastro dos novos advogados da parte 

autora, fazendo as devidas alterações na capa dos autos e no sistema 

Apolo, conforme requerido à fl. 209.

 No mais, certifique a tempestividade dos embargos à monitória (fls. 

63/93).

 Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44321 Nr: 1017-18.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGM, RAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por R. A. M. S., 

representado por sua genitora Priscillia Grizoste Moreira, em face de 

Roberto Ferreira dos Santos.

 Conforme certificado à fl. 84, a parte exequente informou que o débito 

alimentar em execução foi quitado.

 Em contínuo, a parte exequente manifestou-se nos autos, requerendo a 

declaração da extinção da execução pela satisfação da obrigação (fl. 92).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Decido.
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Verifica-se que a parte exequente comunicou a quitação do débito 

alimentar objeto da presente ação, pugnando pela extinção da execução.

 É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação pelo pagamento.

Decido

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133823 Nr: 671-33.2016.811.0017

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirley Aparecida Cristichini Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geny Maia Christichini, Espolio de 

Liberato Christichini, Fabianne Barros Christichini, José Carlos Christichini 

Júnior, Renato Miranda Christichini, Aline Christiquine Castilho, Nilson 

Christichini, Silvia Cristina Cristichini, Geraldo Fábio de Oliveira, Verbene 

Rodrigues Milhomem, Luiz Roberto Christichini Filho, Rubens Christichini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a Secretaria não diligenciou a citação das herdeiras 

Francisca Maria Barros Christichini e Fabianne Barros Christichini, bem 

como não fora juntada suas procurações aos autos pela causídica que 

representa todos os demais herdeiros. Dessa forma, proceda a Secretaria 

o necessário para a citação destas, nos termos da decisão de fls. 10.

No mais, considerando a pluralidade de autores da presente demanda e o 

requerimento de justiça gratuita formulado nos autos, entendo que não 

assiste razão a concessão de tal benesse a estes, pelos documentos até 

então postos a disposição do Juízo. Contudo, nos termos do art. 99, §2° 

do CPC, determino a intimação destes, por meio de sua patrona, a fim de 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionem nos autos documentos que 

possam aferir a impossibilidade de arcarem com as custas judiciais e/ou 

efetuem o recolhimento destas, sob pena de indeferimento da justiça 

gratuita.

 No mesmo prazo, deverá os autores trazerem aos autos a certidão 

atualizada da matrícula dos imóveis registrados sob o n° 6.641 e 1.959 do 

CRI de São Félix do Araguaia – MT, posto que não foram juntadas com a 

inicial. Ainda, deverão informar ao Juízo qual imóvel requerem autorização 

para venda, conforme requerido nos autos, uma vez que incabível o 

deferimento da venda de todos os imóveis de plano, sem fundamentos 

concretos para o deferimento da medida.

Notifique-se o Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39806 Nr: 526-45.2014.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Júnior Benício de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido da parte autora de fl. 58.

A pesquisa para obtenção do endereço do requerido será realizada junto 

aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 ´

 Cumpridas as providências supracitadas, sem nova conclusão, intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 148216 Nr: 242-61.2019.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Neri Pereira da Silva, Alex da Silva 

Costa, Silas Goulart Silva, Marco Antonio da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIVERALDO GOMES DA SILVA 

- OAB:8143-A

 Vistos. Defiro o pleito Ministerial, devendo os autos serem remetidos à 

Promotoria de Justiça, pelo prazo legal. Certifique a Secretaria o 

cumprimento da missiva encaminhada para a oitiva da testemunha Rafael 

Pereira Vasconcelos, reiterando-a, caso necessário. Reitere a Secretaria 

a cobrança da devolução da missiva com o interrogatório do Réu Thiago 

Neri Pereira da Silva, solicitando o seu retorno em caráter de urgência. 

Deixo para designar nova oralidade nesta comarca para após a 

manifestação Ministerial, com relação a oitiva das testemunhas Firmino 

Carvalho, Luciana Dias e Dorival Miguel. Oficie-se ao Juízo da Comarca de 

Porto Alegre do Norte, nos autos da missiva encaminhada às fls. 424, 

solicitando urgência na oitiva das testemunhas Karla Gregório e Welber 

Francisco. Saem os presentes pessoalmente intimados. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138593 Nr: 1601-17.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Tavares de Carvalho, ÉTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan Lima Bandeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se que o número do CPF do executado informado pela parte 

exequente (fls. 02, 21 e 33), utilizado para realização da pesquisa pelo 

sistema RENAJUD (fl. 32), está incorreto.

 O número correto do CPF é aquele que consta no Termo de Acordo do 

Conselho Tutelar à fl. 09 (031.814.681-93).

 Assim, desentranhe-se a pesquisa infrutífera pelo sistema RENAJUD, 

acostada aos autos à fl. 32.

 Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao RENAJUD, cujo resultado seguirá anexo a este.

 Do mesmo modo, promova-se a pesquisa de bens em nome do 

executado, mediante requisição da declaração de imposto de renda, via 

sistema INFOJUD, juntando-se aos autos. Em razão disso, PROVIDENCIE a 

Serventia as devidas anotações e cautelas para que o presente feito 

trâmite em segredo de justiça, nos termos do artigo 477 da CNGC.

 Por fim, OFICIE-SE os órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) 

determinando a inscrição do nome do devedor de alimentos nos cadastros 

de inadimplentes, instruindo com os dados básicos do processo e 

qualificação do executado, bem como o valor atualizado da execução.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44322 Nr: 1018-03.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGM, RAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Verifica-se que a pesquisa de veículos e bens em nome do executado 

pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, conforme deferido às fls. 71/72, não 
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foram realizadas.

 Sendo assim, proceda-se a busca de veículos registrados em nome do 

executado junto ao RENAJUD, cujo resultado seguirá anexo a este.

 Do mesmo modo, promova-se a pesquisa de bens em nome do 

executado, mediante requisição da declaração de imposto de renda, via 

sistema INFOJUD, juntando-se aos autos. Em razão disso, PROVIDENCIE a 

Serventia as devidas anotações e cautelas para que o presente feito 

trâmite em segredo de justiça, nos termos do artigo 477 da CNGC.

 Por fim, Por fim, OFICIE-SE os órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA) determinando a inscrição do nome do devedor de 

alimentos nos cadastros de inadimplentes, instruindo com os dados 

básicos do processo e qualificação do executado, bem como o valor 

atualizado da execução.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134960 Nr: 1445-63.2016.811.0017

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delvani Tavares da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Soares Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em sede de reexame necessário, a Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo do TJMT manteve a sentença por seus próprios e jurídicos 

fundamentos (fls. 123/129).

O município de Novo Santo Antonio foi intimada do v. acórdão, na pessoa 

de seu representante lega (fls. 136/137).

O v. acórdão transitou em julgado em 11/12/2018, sendo estes autos 

remetidos ao juízo de origem em 13/12/2018(fl. 139).

Com o retorno dos autos, não houve manifestação das partes.

Assim, arquivem-se os autos com as baixas de estilo e anotações de 

praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138592 Nr: 1600-32.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Tavares de Carvalho, ÉTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan Lima Bandeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a apresentação do cálculo atualizado do débito pelo 

contador do juízo, cumpra-se o determinado na decisão de fls. 25/26.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45619 Nr: 1816-61.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Ferreira Glória, WFdS, IFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 Vistos, etc.

 Transitada em julgado a sentença prolatada nos Embargos à Execução 

em apenso (código 132463), translade-se cópia do decisium para estes 

autos e, em contínuo, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146252 Nr: 2666-13.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Jacó Muchel, Elba Camelo da Silva, Dalma 

Camelo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Carneiro dos Santos, Ladislau Carneiro 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Renato Rodrigues 

Aguiar Belem - OAB:23558/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 24 de abril de 2020, às 15:00 horas-MT. Assim, que 

sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45620 Nr: 1817-46.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFG, IFdS, WFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, ex ofício, por tratar-se matéria de ordem pública, 

Reconheço a ilegitimidade do Exequente Wellington Pereira da Silva para 

figurar no polo ativo da demanda, extinguindo o feito sem resolução do 

mérito quanto a este, nos termos do art. 485, VI do CPC, declarando, 

ainda, o excesso na execução objeto dos presentes autos.Com isso, 

remetam-se os autos ao Contador Judicial para elaboração do novo 

cálculo do débito alimentar devido, a ser apurado no percentual de 35,5% 

(trinta e cinco vírgula cinco por cento) do salário mínimo, a partir de 

setembro/2015 até a presente data, deduzidos os valores já adimplidos 

(fls. 28/44).Proceda a Secretaria à exclusão do Exequente Wellington 

Pereira da Silva do polo ativo da ação.Intime-se a parte Exequente, Itelvina 

Ferreira da Silva, para fins de regularizar sua representação processual 

nos autos, posto que já atingira a maioridade civil, juntando o instrumento 

procuratório, no prazo de 15 (quinze) dias.Apense-se esta aos autos de 

cód. 45619.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43500 Nr: 569-45.2015.811.0017

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Gonçalves Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ageo Fonseca Brito, Jonas Ribeiro de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, intimando a parte requerente/apelada à apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação de fls. 36-41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9698 Nr: 517-98.2005.811.0017
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Ribas Júnior, Ramona Eleida Vasques 

Ribas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:, 

Cleber Lemes Almecer - OAB:11378, Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Inaldo Xavier 

de Siqueira Santos Neto - OAB:9270, João Celestino Batista Neto - 

OAB:11367, Luciana Joanucci Motti - OAB:MT7.832, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056, Rodrigo Sampaio de Siqueira - 

OAB:MT9.259, Saionara Mari - OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte exequente a manifestar-se nos 

autos, uma vez que decorreu o prazo de suspensão do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18371 Nr: 1874-74.2009.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilon Paiva Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:, Ulisses Coelho de Sousa - OAB:13536/MA

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar o patrono do réu a apresentar as 

Razões ao Recurso em Sentido Estrito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20103 Nr: 1001-40.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Vieira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se sobre o 

requerido às fls. 225vº pela parte requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 2610-58.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonçalves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880, Thais Soares Azevedo - OAB:OAB/MT 

24163/O

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente 

a denúncia para condenar o acusado LUIZ GONÇALVES MARTINS, (v. 

Luiz Surubim), pela prática do crime do art. 339, caput, por duas vezes, na 

forma do artigo 69 (concurso material), ambos do Código Penal, com 

fundamento no artigo 387, do Código de Processo Penal.De modo que 

passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita 

observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.As condutas 

incriminadas e atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de 

reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as 

circunstancias judicias enunciadas no artigo 59 do Código Penal, a fim de 

evitar repetições desnecessárias.A pena prevista para o crime de 

denunciação caluniosa é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e 

multa.Circunstâncias Judicias (art. 59 do Código Penal).Para tanto, 

inicialmente impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no 

art. 59 do Código Penal, a fim de se estabelecer a pena base.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132463 Nr: 2184-70.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Bezerra da Silva, WFdS, LFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindalva Ferreira Glória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880, José Genilson Brayner - OAB:OAB/MT 

19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 Isto posto, e considerando o que mais dos autos consta, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os Embargos à Execução, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Diante da sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao 

pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atenta a 

condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da 

sucumbência, pois ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita 

(art. 98, §3°, CPC).Traslade-se cópia desta sentença para a ação de 

execução em apenso (Código 45619).Transitada em julgado a sentença, 

desapense os presentes autos e remeta-o ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135431 Nr: 1793-81.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 24 de abril de 2020, às 14:00 horas-MT. Assim, que 

sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15464 Nr: 1872-75.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Barbaia Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar-se no feito, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21057 Nr: 1961-93.2010.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teago Mascarenhas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar-se no feito, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12994 Nr: 1646-07.2006.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Iracy Tavares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar-se no feito, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39059 Nr: 2767-26.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Sousa Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar-se no feito, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000484-03.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER MARCIA DOS SANTOS DIAS (AUTOR(A))

LOPERCINO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO BUZIQUIA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000484-03.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): ESTHER MARCIA DOS SANTOS DIAS, LOPERCINO DIAS DA 

SILVA REU: CLAUDIO ANTONIO BUZIQUIA Vistos. Considerando o pleito 

realizado pelos autores (ID n° 24557188) e atenta a sistemática introduzida 

pelo Novo CPC, no qual confere ao Magistrado a possibilidade para, de 

acordo com o caso concreto, modular a concessão da gratuidade da 

justiça, de modo a concedê-la de forma parcelada, é o caso de 

deferimento do pleito. Embora as partes não possam ser consideradas 

carentes de recursos para arcar com as despesas processuais, 

considerando o valor da causa (relevante), o que reflete diretamente no 

valor das custas iniciais, o pagamento integral no início do processo pode 

se revelar oneroso aos autores, podendo ocasionar a restrição do acesso 

à justiça. Com isso, o artigo 98, §6°, do CPC, permite o parcelamento de 

despesas processuais para aqueles que embora possuam capacidade 

financeira, o recolhimento das custas integralmente de plano implique em 

prejuízo às finanças pessoais. Portanto, a fim de não obstar o acesso à 

justiça, concedo o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) 

prestações mensais iguais e sucessivas. INTIME-SE a parte Autora para 

recolhimento da primeira parcela das custas iniciais e despesas de 

ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC). Com o pagamento da primeira parcela, 

desde já, expeça-se mandado de constatação para cumprimento pelo Sr. 

Oficial de Justiça na área indicada na peça vestibular, sendo o caso, 

desde já, com o reforço policial para cumprimento. Tal ato faz-se 

necessário para melhor apreciação do pedido liminar, a fim de se 

confirmar os fatos noticiados pela parte requerente. Deverá o zeloso 

meirinho conferir quem efetivamente está na posse da área, a realização 

de benfeitorias e por quem, bem como os bens que guarnecem a área e 

seu respectivo titular. Deverá, ainda, certificar a presença de indicativos 

de turbação e sua provável data. Após o cumprimento da providência, 

tornem-me os autos conclusos para deliberação. Às providências. São 

Félix do Araguaia-MT, 28 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-55.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE JESUS JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Número do Processo: 

1000002-55.2019.8.11.0017 Pólo Ativo: MANOEL DE JESUS JORGE DA 

SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS Dispensado o relatório, conforme art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Trata-se de ação em que a autor postula uma indenização 

por danos morais, em virtude de compensação indevida de uma cártula de 

n.º 001179 pelo banco réu que é correntista, conta corrente 692-0 e 

Agência 618, Município de São Felix do Araguaia/MT, datado de dezembro 

de 2018, o qual descontou cártula que continha assinatura falsa que não 

foi devidamente verificada, já que completamente diferente da sua, e ainda 

teve seu nome incluso no órgão de restrição ao crédito, o que deixou o 

autor abalado por ser cliente por mais de 30 (trinta) anos. DA PRELIMINAR 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – DOCUMENTO UNILATERAL Deixo de 

acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é 

válido. MÉRITO Havendo o reconhecimento pelo réu da falsidade da 

assinatura no cheque do autor e sendo constatado que o cheque foi 

compensado e estornado somente após o reclamante entrar em contato 

informando a fraude, resta incontroversa a existência de dano moral. No 

entanto, conforme se depreende do art. 39, parágrafo único, da Lei 

7.357/85, e da Súmula 479, do STJ, o banco responde objetivamente pelos 

danos causados por fortuito interno relativo a fraudes nas movimentações 

financeiras de seus clientes, salvo a ocorrência de dolo ou culpa do 

correntista: Art. 39 O sacado que paga cheque à ordem é obrigado a 

verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade 

das assinaturas dos endossantes. A mesma obrigação incumbe ao banco 

apresentante do cheque a câmara de compensação. Parágrafo único. 

Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da parte final 

deste artigo, o banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, 

falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do endossante 

ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou em parte, 

reaver a que pagou. Súmula 479/STJ: As instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo 

a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações 

bancárias. Assim, incontroversa a falsificação da assinatura do autor no 

cheque apresentado para compensação, cabe ao réu comprovar a culpa 

exclusiva de seu correntista na adulteração, a fim de afastar sua 

responsabilidade, já que o dano extrapatrimonial decorrente de 

compensação indevida independe da prova de sua extensão. No Recurso 

Especial n.º 1.093.440-PR, julgado em 02.04.2013, reportando-se ao 

julgamento do REsp 1.199.782/PR, em 24/08/2011, o STJ explica as 

situações de fortuito interno e externo, discorrendo sobre a 

responsabilidade do banco: Foi esse o posicionamento albergado por esta 

Corte Superior por ocasião do julgamento do REsp 1.199.782/PR pela 

Segunda Seção em 24/08/2011, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, 

cuja ementa segue adiante: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO 

CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS 

CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições 

bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes 

ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de 

conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou 

utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre 

do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. 

Recurso especial provido. Àquela ocasião, ficou decidido que, no tocante 
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à culpa exclusiva de terceiros, somente é considerada apta a elidir a 

responsabilidade objetiva do fornecedor a espécie do gênero fortuito 

externo, ou seja, aquele fato que não guarda relação de causalidade com 

a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou 

serviço. Ao revés, o caso fortuito interno, conquanto também possa ser 

caracterizado pela imprevisibilidade e inevitabilidade, decorre do próprio 

risco do empreendimento, não excluindo, portanto, a responsabilidade do 

fornecedor por fazer parte de sua atividade. Dessarte, a ocorrência de 

fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a 

correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, 

porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, atraindo, 

portanto, a responsabilidade objetiva do estabelecimento bancário. 

Visa-se com isso evitar que o banco, que aufere vultosos lucros 

financeiros com suas atividades no mercado, por nada responda, 

enquanto que o cliente, que se serviu do depósito bancário inclusive com 

a oferta do serviço garantido, acabe por responder pelos prejuízos a que 

não deu causa. Pagou para ter segurança e pagou por não ter a 

segurança por que pagou. (ALVES, Vilson Rodrigues. Op. Cit., p. 285) 

Dessarte, ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade 

objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi 

defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto. Portanto, 

sendo falsa a assinatura constante no cheque ao qual foi devidamente 

compensado pelo banco como se nota através da negativação, haja vista 

tratar-se de cártula adulterada por terceiros, e não havendo prova da 

participação do autor nessa falsificação, é dever do banco reparar o dano 

extrapatrimonial causado. Assim, a restrição indevida de valores se 

equipara à restrição de crédito, no tocante aos prejuízos decorrentes, se 

enquadrando igualmente na categoria do denominado dano moral puro, in 

re ipsa, em que a demonstração do efetivo prejuízo se afigura 

prescindível, uma vez presumido. Diante disso, é razoável a fixação do 

valor indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de reparar o 

dano extrapatrimonial suportado pelo autor, evitando seu enriquecimento 

sem causa, mas, também, preservando o caráter punitivo e compensatório 

da indenização por danos morais. POSTO ISTO e por tudo mais que dos 

autos consta, OPINO PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para condenar o 

reclamado a pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de danos morais com correção monetária pelo INPC desde a data 

da publicação da sentença e juros legais de 1% ao mês desde a data da 

citação, sendo excluído o nome do autor do órgão de restrição ao crédito, 

concernente ao valor discutido nos autos. Expeçam-se os ofícios 

necessários Sem custas e honorários advocatícios. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível da 

Comarca de São Félix do Araguaia – assinado eletronicamente Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE DIREITO

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001012-68.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CYRILO DE RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA MAIA VENDRAMINI OAB - MT23004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certifico e dou fé que a parte requerida se manifestou nos autos no prazo 

legal. Sendo assim, abro vistas a parte autora para se manifestar.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001034-29.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. P. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA MAIA VENDRAMINI OAB - MT23004/O (ADVOGADO(A))

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1001034-29.2019.8.11.0039. REQUERENTE: EDILEUZA SHIBA SABADIN 

REQUERIDO: MARCELO PATRICK PENACHIONI CLAUDINO 1. Vistos. 2. 

Considerando o pleito realizado em sede de audiência de conciliação, 

DETERMINO que a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos novamente todos os documentos protocolados em sigilo ou retire o 

sigilo, ante a impossibilidade da parte requerida apresentar a contestação 

de mérito, haja vista que esta não possui acesso aos documentos e a 

petição inicial. 3. Consigno que o processo já encontra-se em segredo de 

justiça no sistema PJE, de modo que as partes do processo terão acesso 

a todos os documentos juntados no feito, não havendo a necessidade de 

protocolar documentos em sigilo. 4. Ademais, com a juntada dos 

documentos, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte requerida 

apresentar contestação. 5. Cumpra-se expedindo o necessário. São José 

dos Quatro Marcos-MT, 23 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001139-06.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINO RODRIGUES SILVERIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO PARA PAGAR O VALOR DA 

DILIGENCIA A SER REALIZADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000175-13.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MEDEIROS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000175-13.2019.8.11.0039. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: PEDRO MEDEIROS DA SILVA 1. Vistos. 2. Consigno que, a 

princípio, não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o 

descobrimento do paradeiro das partes em feitos que versam sobre 

direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo. 3. Nessa toada: “CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE CONSULTA AO 

SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. 

LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE EXECUTADA. ÔNUS DA 

EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito de bens e endereço da 

parte executada é da própria exequente, não podendo o Juízo, que deve 

se manter equidistante das duas partes, avocar, para si, o encargo que 
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compete a uma delas. (...) não constitui obrigação do Juízo utilizar-se do 

Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à Receita Federal, objetivando obter as 

últimas declarações de rendimentos da executada, para a consecução de 

eventual novo endereço daquela ou de bens de sua propriedade e 

desconhecidos pela exequente, mormente quando a utilização do 

BACENJUD não consta indícios da aquisição de ativos financeiros, pois 

desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” (TRF 5ª Região – Agravo 

de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011)”. 4. Ressalte que, 

comprovada nos autos a absoluta impossibilidade de se localizar os réus, 

tendo as possibilidades de localização pelas partes se esgotado e, nos 

moldes do que preleciona o artigo 319, §1º do Código de Processo Civil, 

poderá este juízo realizar buscas, tratando-se, porém, de situação 

excepcional. 5. No caso em tela, observo não ter a parte comprovado ter 

envidado esforços no sentido de localizar o endereço da requerida, 

tampouco de terem se esgotados os meios de buscas, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido retro. 6. Considerando as reiteradas tentativas de 

garantir o direito do exequente, intimem-no para apresentar o endereço da 

parte requerida para que seja possível a localização do veículo objeto da 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 7. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78918 Nr: 1743-52.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER CAETANO FAQUINI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - 

OAB:12145, LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - OAB:MT 15416, 

RICARDO MAMEDES - OAB:4243/MT

 Processo Criminal nº: 1743-52.2017.811.0039

Código: 78918

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: CLEBER CAETANO FAQUINI FERREIRA

SENTENÇA

1. Vistos.

2. Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério 

Público Estadual em face de CLEBER CAETANO FAQUINI FERREIRA, 

devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções 

penais previstas no art. 129, §9º, do Código Penal, pela prática dos fatos 

delituosos descritos nos seguintes termos, in verbis:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de março de 

2017, por volta das 10h30min, nas proximidades do Hotel Maná, nesta 

cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos, CLEBER CAETANO 

FAQUINI FERREIRA, com consciência e vontade, de modo a configurar 

violência doméstica contra a mulher na forma da lei específica, ofendeu a 

integridade corporal da vítima Rosangela Renovato da Silva Faquini, sua 

ex-companheira, consoante exame de lesão corporal de fls. 14/15.”.

3. A denúncia foi recebida no dia 01 de agosto de 2017 (f. 40).

 4. Citado (fls. 49/50), o acusado apresentou Resposta à Acusação foi 

devidamente apresentada às f. 52/58.

5. Na instrução processual foi ouvida a vítima e, posteriormente, foi 

procedido o interrogatório réu, ambos por meio de carta precatória 

expedida à comarca de Araputanga/MT.

6. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do 

acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, apresentou 

alegações às fls. 144, oportunidade em que requereu a absolvição do 

acusado, sustentando a insuficiência de provas para embasar a 

condenação. De forma subsidiária, requereu a descrição intercorrente.

7. Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

8. É o relatório. Fundamento e decido.

9. De proêmio, insta salientar a presença das condições genéricas da 

ação (legitimidade ad causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade 

aparente, interesse de agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 

c/c art. 18 do Código de Processo Penal).

10. Da mesma forma, estão presentes os pressupostos processuais de 

existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade 

específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, 

originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial), razão pela 

qual passo a analisar o mérito da acusação.

11. Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, 

foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, 

LV). O processo encontra-se apto a ser julgado.

DO MÉRITO.

12. Pretende-se, através da presente ação penal, atribuir a CLEBER 

CAETANO FAQUINI FERREIRA, já qualificado nos autos em epígrafe, a 

prática do crime de violência doméstica contra mulher, o qual encontra-se 

tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal.

 13. A MATERIALIDADE da prática da infração penal de lesão corporal no 

âmbito da violência doméstica está sobejamente demonstrada por meio do 

Boletim de Ocorrência de f. 09/10, Termo de Declarações da Vítima (f.12) 

e o Laudo de Exame de Corpo de Delito constante às f. 19/23, no qual 

atesta que a vítima apresentava lesões de natureza leve.

14. Quanto à AUTORIA, encontra-se confirmada através da palavra da 

vítima Rosângela Renovato da Silva Fachini, ex-esposa, quando ouvida 

tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial, a qual está em 

consonância com as demais provas colhidas nos autos. Senão vejamos.

“ (…) QUE enquanto estava parada, CLEBER se aproximou, abriu a porta 

do carro e tirou as chaves da ignição do veículo da declarante e voltou 

para o carro dele; QUE saiu do carro e foi atrás de CLEBER, com o objetivo 

de pegar as chaves de seu carro, porém, CLEBER não abriu a porta do 

carro, oportunidade em que a declarante segurou na maçaneta da porta: 

QUE CLEBER ligou o carro e saiu arrastando a declarante que segurava 

na maçaneta; QUE CLEBER abaixou o vidro da porta e mandou que a 

declarante soltasse a maçaneta, porém, a mesma respondeu que não 

soltaria enquanto ele não abrisse a porte e lhe entregasse as chaves; 

QUE CLEBER, ENTÃO, ACELEROU O VEÍCULO, OCASIÃO EM QUE A 

DECLARANTE, NÃO AGUENTANDO MAIS, SOLTOU A MAÇANETA, CAIU 

AO SOLO. NESSE MOMENTO, CLEBER PASSOU COM A RODA DO CARRO 

EM CIMA DO PÉ DA DECLARANTE. RELATOU QUE CLEBER, AO VER QUE 

A DECLARANTE TINHA CAÍDO, APENAS ABAIXOU O VIDRO DO CARRO, 

OLHOU E FOI EMBORA SEM DAR QUALQUER TIPO DE SOCORRO À 

DECLARANTE (…)”. (fls. 11)

“[...]

 Promotora: O que aconteceu nesse dia?

Vítima: Eu tinha ido para Quatro Marcos, ele me seguiu, chegando no hotel 

ele chegou e pegou a chave da ignição e foi para a camionete dele. Eu fui 

atrás, pedi para ele me devolver a chave, mas ele não devolveu. Subi na 

porta né, então ele começou a acelerar o carro e mandando eu sair, eu 

disse a ele que só sairia se me devolvesse a chave. Então ele acelerou de 

novo, virou a esquina dando outro cavalinho de pau e foi nisso que eu cai.

 Promotora: E então? Qual a lesão da senhora?

Vítima: Ele passou em cima do meu pé, não chegou a quebrar né, mas deu 

uma torsão muito forte. Hoje, por exemplo, eu tenho dificuldades para 

andar de moto devido à lesão, colocar salto, entre outras.

Promotora: A senhora ficou quanto tempo sem colocar o pé no chão?

Vítima: 15 (quinze) dias.

 [...]”.

15. Em seu interrogatório judicial, o réu negou veementemente que tenha 

agredido a integridade física da vítima. Ora, está claro que o acusado tenta 

se evadir da culpa, negando os fatos a ele imputados, o que faz no 

exercício de seu direito de defesa.

 16. Apesar da negativa do réu, verifica-se que o depoimento da vítima é 

harmônico e não possui qualquer contradição em apontar que o réu 

cometeu o fato criminoso descrito na denúncia, consistente em lesionar 

sua integridade física, conforme laudo pericial.

17. De se ver, portanto, que as declarações prestadas pela vítima tanto 

em fase de inquérito, como em juízo, contrastada com a versão 

sustentada pelo réu, apontam com certeza, a prática delitiva pelo acusado 

CLEBER CAETANO FAQUINI FERREIRA, no crime de lesão corporal no 

âmbito da violência doméstica, de modo que não sobejam dúvidas em 

atribuir-lhe a autoria delitiva.

 18. A prova oral colhida nos autos é suficiente para caracterizar que 

houve a agressão física praticada pelo acusado contra a vítima, o que 

inviabiliza a sua absolvição. Ademais, existe um juízo seguro para a 

condenação do réu pelo crime de lesões corporais (art. 129 , § 9º , do CP 

), ante a prova da materialidade delitiva juntada aos Autos.

19. É cediço que o crime de lesão corporal, por sua natureza, exige a 

comprovação de ofensa à integridade física da vítima, enquanto na 
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contravenção penal de vias de fato a natureza das agressões não chega 

a ofender a integridade física da vítima, sendo, por isso, dispensável a 

prova pericial.

20. Existindo nos Autos prova oral e material da agressão, conforme laudo 

pericial que comprova as lesões juntado às fls. 20/23, comprovam o crime 

de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP).

21. No que toca à tese da Defesa que arguiu prescrição intercorrente, 

observo que tal requerimento não é cabível in casu, uma vez que a 

prescrição é matéria de ordem pública, razão pela qual, nos termos do art. 

61 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, o juiz, se 

reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

22. Nesse caminhar, leciona Rogério Greco:

“Vimos, pelo art. 109 do Código Penal, que a prescrição, antes do trânsito 

em julgado da sentença penal condenatória, é regulada pela pena máxima 

cominada a cada infração penal. Agora, o art. 110 assevera que o cálculo 

seja realizado sobre a pena concretizada na sentença. Contudo, o caput 

do art. 110 deverá ser conjugado com o seu § 1 u, com a nova redação 

que lhe foi conferida pela Lei nu 12.234, de 5 de maio de 2010, que diz que 

a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado 

para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena 

aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data 

anterior à da denúncia ou queixa.”

23. Importa registrar ainda, que o delito de lesão cometido no âmbito da 

violência doméstica contra a mulher é de ação penal pública 

incondicionada, sendo irrelevante, portanto, o interesse ou não por parte 

da vítima no prosseguimento do feito em desfavor do agressor.

24. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS 

DECORRENTES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA QUE 

MANIFESTA O DESEJO DE NÃO PROSSEGUIR COM A APURAÇÃO DOS 

FATOS. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO 

DO RECLAMO. 1. Ao julgar a ADI 4424/DF, o Supremo Tribunal Federal 

conferiu interpretação conforme à constituição ao artigo 41 da Lei 

11.340/2006, assentando a natureza pública incondicionada da ação nos 

casos de lesões corporais praticados mediante violência doméstica e 

familiar. 2. Assim, ainda que a vítima tenha manifestado em sede policial o 

seu desinteresse no prosseguimento do feito, o que foi confirmado em 

audiência realizada em juízo, o certo é que a sua concordância ou não 

com a instauração de ação penal contra o recorrente mostra-se 

irrelevante, uma vez que se está diante de delito cuja ação penal é 

incondicionada. 3. Recurso improvido. (STJ - RHC: 45444 MG 

2014/0037316-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 

08/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2014)

25. Assim, por tudo que restou grafado em linhas anteriores não há 

dúvidas que as provas encartadas aos autos são robustas e eficazes, 

tanto no que diz respeito à materialidade quanto à autoria, restando 

demonstrado de forma incontestável que o acusado praticou os delitos 

descritos na denúncia ministerial o que impede a improcedência da mesma 

e, consequentemente, a absolvição do acusado como pretende a defesa.

DISPOSITIVO

26. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado 

CLEBER CAETANO FAQUINI FERREIRA, já qualificado nos autos, pela 

prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

 27. Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal.

28. A pena prevista para o crime, nos termos do artigo 129, §9º do Código 

Penal é de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

29. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena 

e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

observo que:

A) O réu agiu com dolo natural do delito, sendo inegável a reprovabilidade 

de seu ato, devendo a culpabilidade ser tida em grau normal;

B) O réu não possui antecedentes criminais a serem valorados;

C) Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

D) Também não constam informações específicas sobre a personalidade 

do condenado;

E) Quanto aos motivos devem ser considerados normais a espécie;

F) As circunstâncias do crime também são as normais, uma vez que não 

se pode valorar desfavoravelmente o fato de ele ter praticado o crime em 

ambiente familiar, sob pena de se incorrer em bis in idem, uma vez que 

esta circunstância já se prestou a qualificar o delito;

G) Não há dados concretos para que se possa aferir as consequências 

causadas pelo delito.

H) Por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do 

delito.

30. Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A 

PENA-BASE em 03 (três) meses de detenção.

31. Na segunda fase da dosimetria da pena incide circunstâncias 

agravante prevista no art. 65, inciso II, alínea f, motivo pelo qual AGRAVO 

A PENA INTERMEDIÁRIA para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção.

32. Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de 

aumento ou diminuição da pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 

03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

33. Fixo o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena em atenção 

ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

34. Tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, 

sobretudo a necessidade da implementação de Medidas com o fim de 

erradicar a violência contra a Mulher, a teor do disposto na Convenção de 

Belém do Pará e, sendo a substituição da pena privativa de liberdade uma 

medida socialmente recomendável ao caso concreto, com fundamento no 

art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena para prestação de serviços à 

comunidade em entidade social sem fins lucrativos, nas condições a 

serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

35. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

CONDENAÇÃO. REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE 

DIREITO. BENEFÍCIO CASSADO PELO TRIBUNAL ORIGINÁRIO. ART. 44, I, 

DO CP. AGRESSÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE 

CORPORAL DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DA PERMUTA. PRECEDENTE 

DESTE STJ. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. 1. Constatando-se que a 

sanção imposta foi inferior a 4 (quatro) anos e que se cuida da 

contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41. Vias de 

fato, infração de natureza menos grave, possível e socialmente 

recomendável a substituição da sanção privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, desde que não se resuma ao pagamento de cestas 

básicas, de prestação pecuniária ou de multa, isoladamente, como 

expressamente determinado no art. 17 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha). PRECEDENTE DESTE STJ. 2. A concessão da permuta, na 

espécie, de forma alguma colidiria com a proposta de combate à violência 

doméstica, tendo em vista a sua adequação às finalidades da aplicação da 

pena, que são a retribuição e a ressocialização do condenado, servindo 

ainda para prevenção geral, na medida em que afasta a ideia de 

impunidade. 3. O deferimento do benefício também não ofenderia o 

previsto no art. 41 da Lei Maria da Penha, pois aqui o que se impede é a 

aplicação das medidas benéficas previstas na Lei 9.099/95 aos delitos 

cometidos no âmbito doméstico ou familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista ou efetivamente aplicada. 4. Ordem 

concedida para restabelecer a sentença no ponto em que substituiu a 

pena privativa de liberdade imposta ao paciente por uma restritiva de 

direito, consistente em prestação de serviços à comunidade. (Habeas 

Corpus nº 207978/MS (2011/0121929-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge 

Mussi. j. 27.03.2012, unânime, DJe 13.04.2012).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - ART. 129, § 9º 

DO CÓDIGO PENAL - LEI MARIA DA PENHA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

- EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FIXADA - ARBITRAMENTO DE 

INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS - ART. 387, INCISO IV DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - 

INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO APELADO 

APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE PENA NA SEGUNDA 

FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F' - 

SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA 

DE DIREITO EXCEPCIONALIDADE - FIM SOCIAL E PEDAGÓGICO DA LEI 

MARIA DA PENHA - ARBITRAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE 

LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA - ART. 48 DO CÓDIGO PENAL - 

INVIABILIDADE DE ARBITRAR EX OFFICIO INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA - 

VIOLAÇÃO A GARANTIA CONSTITUCIONAL PROCESSUAL DUE PROCESS 

OF LAW - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Se os elementos 

delineados no art. 59 do Código Penal, responsáveis a nortear a fixação 

da pena-base no primeiro estágio da dosimetria da pena, não sofrerem 

valoração negativa, ou, ocorrer a atribuição de status negativo a um deles, 

por equívoco, a pena deve ser mantida no mínimo legal. Apesar do óbice 
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legal contido no inciso I do artigo 44 do Código Penal, e, considerando o 

cunho social da Lei Maria da Penha, conjugando, ainda, o viés social 

reintegrador das penas restritivas de direito, excepcionalmente, admite-se 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos 

crimes de lesão corporal, quando o ambiente fático demonstrar a 

conveniência da aplicação da comutação. O arbitramento em sentença 

criminal de indenização mínima pelos danos causados pela infração 

somente é admissível em procedimento onde observados os princípios do 

contraditório e ampla defesa, com a demonstração da dimensão dos 

danos e oportunizando-se ao imputado impugnar seu valor. (Apelação nº 

76667/2011, 1ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Rui Ramos Ribeiro. j. 

06.12.2011, unânime, DJe 18.01.2012).

36. Registro que o descumprimento injustificado da pena restritiva de 

direito, acima aplicada, ensejará sua revogação e, consequentemente a 

execução da pena privativa de liberdade pelo réu. (art. 44, §4°, CP).

37. Prejudicada a análise do cabimento de suspensão condicional da pena, 

diante da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de 

direito, conforme o item supra (artigo 77, inciso III, do Código Penal).

DISPOSIÇÕES FINAIS.

38. Reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, pois não se 

vislumbra existirem as condições à decretação de sua prisão preventiva, 

ou seja, encontram-se, nesta fase, ausentes os requisitos insertos no art. 

312 do Código de Processo Penal que ensejariam a decretação da 

segregação cautelar do acusado.

39. Condeno o acusado no pagamento das custas processuais.

40. Intime-se o réu pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, 

inciso II, do Código de Processo Penal.

41. Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

 A) Lancem-se os nomes do réu no rol dos culpados;

 B) Comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88;

C) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

D) Expeça-se guia de execução definitiva, nos termos do CNGC;

E) Arquivem-se os autos.

42. P.R.I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 77663 Nr: 1137-24.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. MOLINA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Vistos.

2. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que a Banco 

Bradesco S.A move em face de D. A. Molina-ME, todos devidamente 

qualificados.

3. O exequente peticionou para que seja realizada busca através do 

sistema INFOJUD, das últimas declarações de imposto de renda em nome 

da parte executada, bem como pugnou pela pesquisa de veículos ao 

sistema RENAJUD.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. DEFIRO o requerimento apresentado pela parte exequente.

7. Registro que as consultas de Declaração de Imposto de Renda via 

INFOJUD somente são realizadas com o CPF, não permitindo a pesquisa 

pelo CNPJ.

8. O sistema Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica 

permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de 

restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas 

condenadas em ações judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud.

9. Assim, por entender que existe embasamento legal para acolher o 

requerimento apresentado pela parte exequente, e adotando as medidas 

judiciais cabíveis DEFIRO a medida, ao passo em que informo que em 

consulta ao referido sistema na data de 27/11/2019 pelo CNPJ/CPF da 

executada, a resposta obtida foi negativa, conforme certidão em anexo,

10. Considerando que as reiteradas tentativas de garantir o direito da 

exequente restaram infrutíferas, seja via Bacenjud, Renajud e Infojud, 

intime-se o exequente para promover o devido andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de arquivamento dos autos, conforme o disposto no art. 

580, caput, da CNGC/MT.

 11. Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, serão os autoss remetidos ao arquivo, 

haja vista que o feito tramita há mais de 15 (quinze) anos, de modo que o 

Poder Judiciário não pode nutrir demandas infindáveis.

12. Intime-se.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT 27 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 79451 Nr: 2039-74.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEY APARECIDA GUERRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHOA - 

OAB:PROCURADOR

 AUTOS Nº 2039-74.2017.811.0039.

CÓDIGO 79451.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Marley Aparecida 

Guerra Pereira em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em ref. 49.

4. Conforme ref. 60, a parte executada concordou com os valores 

apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte exequente, constam os valores 

de R$ 37.685,32 (trinta e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta 

e dois centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 3.768,53 (três mil 

setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente em 

ref. 49, nos valores R$ 37.685,32 (trinta e sete mil seiscentos e oitenta e 

cinco reais e trinta e dois centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 

3.768,53 (três mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 69503 Nr: 1052-72.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 

8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1052-72.2016.811.0039.

CÓDIGO 69503.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por José Ferreira Costa 

em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em ref. 78.

4. Conforme ref. 95, a parte executada concordou tacitamente com os 

valores apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte exequente, constam os valores 

de R$ 17.903,37 (dezessete mil novecentos e três reais e trinta e sete 

centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 1.717,26 (um mil setecentos 

e dezessete reais e vinte e seis centavos) referentes aos honorários 

advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente em 

ref. 78, nos valores R$ 17.903,37 (dezessete mil novecentos e três reais 

e trinta e sete centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 1.717,26 (um 

mil setecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 85737 Nr: 487-40.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INIVALDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, VALDECIR BARBOSA 

DE SOUZA, MARIA JOSÉ DE ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO", LUIZ BARBOSA 

- "DE CUJUS", ELIZA BELA GONÇALVES BARBOSA - "DE CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:MT 15033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - OAB:24860/O

 22.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço 

com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o 

imóvel situado no Lote 04 da Quadra 16, situado no Loteamento 

denominado NÚCLEO URBANO, na Rua Elsio Gonçalves Aguiar, n°863, 

neste município, com a área de 350,00 metros quadrados; havido 

conforme a Matrícula 9.420, do Livro nº 02, datado em 07 de Novembro de 

1.990 do Cartório de 1° Ofício da Comarca de Mirassol D’Oeste, Estado de 

Mato Grosso., em favor da requerente. 23.Sem condenação ao pagamento 

de custas e despesas processuais, ante o deferimento da justiça 

gratuita.24.Após o trânsito em julgado, expeça-se carta de adjudicação do 

bem constado em favor da requerente.25.Não havendo pendências, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.26.Publique-se. 

Registre-se.27.Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 09 

de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 81161 Nr: 2979-39.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA RODRIGUES DE SOUZA 

01551293170, RENATA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Cooperativa de credito de livre admissão de associados do noroeste de 

mato grosso e acre- Sicredi Noroeste MT e Acre em face de Renata 

Rodrigues de Souza, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida pleiteou a 

dilação de prazo de 30 (trinta) dias para apresentar manifestação nos 

autos, razão pela qual defiro o petitório em ID. n° 25120662.

3. Transcorrido referido prazo in albis certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

 6. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 84843 Nr: 91-63.2018.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNES OLIVEIRA PARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENOS MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Vistos.

2. Verifico que o requerente pleiteia a citação do requerido por edital (fl. 

54). Todavia, o artigo 256 do CPC elenca as hipóteses nas quais se faz 

possível à realização do ato citatório por meio de edital, sendo certo que, 

quando o réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, 

impõe-se a parte demandante o prévio esgotamento de todos os meios 

necessários para a localização do demandado, sob pena de nulidade.

 3. Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação do requerido, por edital, em 

razão da ausência de demonstração do esgotamento de diligências para 

localizar os mesmos.

4. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar endereço atualizado do requerido.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 85009 Nr: 172-12.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. MOLINA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON PENHA - 

OAB:253226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Vistos.

2. Inicialmente, consigno que conforme previsto no art. 854 do CPC, nas 

ações de execução será realizada a indisponibilidade de ativos 

financeiros da parte executada, quando devidamente intimada para 

efetuar o pagamento, deixar transcorrer o prazo quedando-se inerte.

3. Ademais, a lei é clara ao permitir a utilização dos Sistemas apenas em 

fases de execução, haja vista que a penhora online deve ser deferida, tão 

somente para possibilitar a prestação jurisdicional com máxima efetividade, 

sobretudo quando restar demonstrada a ação do devedor de obstar a 
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execução.

 4. Consigno que cabe à parte e não ao judiciário diligenciar acerca da 

localização do endereço das partes processuais.

5. Deste modo, INDEFIRO o pleito retro.

6. Intime-se a parte requerente para apresentar endereço do requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção..

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 77720 Nr: 1172-81.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIBSON DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1172-81.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº 77720.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Benefício de Prestação Continuada – LOAS 

movida por Gleibson de Souza da Silva em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.

 3. Alega o requerente ser portador de Taquicardia ventricular (CID I47.2); 

Doença cardiovascular não especificada (CID I51.6); Insuficiência 

cardíaca não especificada (CID I50.9); e outras patologias especificadas.

4. Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/38.

5. Contestação apresentada pela parte requerida em ref.9.

6. Em ref. 14, a parte requerente apresentou impugnação à contestação.

7. Laudo Médico Pericial em ref. 32.

8. Estudo Socioeconômico conforme ref. 45.

 9. Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

10. É o relatório. Fundamento e decido.

11. Pretende o autor a concessão do benefício de prestação continuada, 

com base na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), uma vez que 

alega deter todas as condições necessárias para tal.

12. Segundo a doutrina, são requisitos para a concessão do benefício, 

nos termos do art. 20 da Lei Federal n.º 8.742/1993:

“Pessoa com Deficiência – PcD deverá comprovar, de forma cumulativa, 

que:

a existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas;

a renda mensal bruta familiar, dividida pelo número de seus integrantes, 

inferior a um quarto do salário mínimo vigente e; não possui outro benefício 

no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o 

seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão especial 

de natureza indenizatória, bem como a remuneração advinda de contrato 

de aprendizagem. (CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João 

Batista. Manual de Direito Previdenciário. 14.ª edição, Florianópolis: 

Conceito Editorial, 2012, p. 715).”

13. O decreto n. 7.617 de 2011 é claro ao estabelecer que:

“A pessoa com deficiência – PcD deverá ser avaliada se a sua deficiência 

o incapacita para a vida independente e para o trabalho, e esta avaliação 

é realizada pelo Serviço Social e pela Pericia Médica do INSS. E, ainda, 

segundo o art. 16 do Regulamento do LOAS: “ a concessão do beneficio à 

pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau 

de impedimento, com base nos princípios da Classificação Internacional de 

Funcionalidades, Incapacidade e Saúde –CIF, estabelecida pela Resolução 

da Organização Mundial da Saúde nº54.21, aprovada pela 54ª Assembleia 

Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001.”

14. Destarte ainda, a Súmula n. 29 da TNU:

“Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n.8742/1993, a incapacidade para 

a vida independe não só é aquela que impede as atividades mais 

elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio 

sustento”.

 15. Vislumbra-se nos autos que a perícia médica atestou que o paciente 

possui incapacidade fazendo jus ao recebimento do benefício (ref. 32).

 16. Logo, restando comprovado o requisito da incapacidade para o 

exercício do labor, possível se faz o deferimento do pedido.

17. O segundo requisito legal para a concessão do benefício de prestação 

continuada ao requerente é a comprovação de sua renda familiar. A Lei 

Federal n.º 8.742/1993 determina, em seu art. 20, § 3.º, que o beneficiário 

deve ser provedor de uma família cuja renda mensal per capita é inferior a 

um quarto do salário mínimo vigente.

18. Neste pórtico, emerge-se dos autos o laudo socioeconômico que por 

sua vez, concluiu a realidade fática da requerente quando narra que:

“Diante da situação apresentada, considera-se que o requerente não 

possui renda familiar para sua manutenção, o mesmo depende de auxílio 

financeiro de terceiros. Sendo assim o mesmo necessita de renda para 

realizar os procedimentos de saúde como realização de consultas, 

exames e medicamentos, bem como alimentação, vestuário, entre outros 

itens necessários.”

19. A autora encontra-se incapacitado de prover o próprio sustento ou de 

tê-lo provido por sua família. Ante os aspectos observados, sobressai à 

vulnerabilidade social, pauperidade.

20. Diante do exposto, é procedente a concessão de BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL- BPC/LOAS ao autor GLEIBSON DE SOUZA DA SILVA.

21. Destarte, restou demonstrada à comprovação da renda familiar 

exigida.

 22. No entanto, em casos similares, no intuito de se alcançar o tratamento 

isonômico entre os cidadãos, a jurisprudência tem entendido que o 

julgador ao analisar o caso concreto, lance mão de outros elementos 

probatórios que afirmem a condição de miserabilidade da parte e de sua 

família.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA. LOAS. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL.AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA POR OUTROS 

MEIOS LEGÍTIMOS.VIABILIDADE. PRECEDENTES. PROVA. REEXAME. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Este Superior 

Tribunal pacificou entendimento no sentido de que o critério de aferição da 

renda mensal previsto no § 3.º do art. 20 da Lei n.º 8.742/93 deverá ser 

observado como um mínimo, não excluindo a possibilidade de que o 

julgador, ao analisar o caso concreto, lance mão de outros elementos 

probatórios que afirmem a condição de miserabilidade da parte e de sua 

família. 2. "A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser 

considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui 

outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a 

necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando 

comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo." (REsp 

1.112.557/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Terceira Seção, 

DJe 20/11/2009). 3. Assentando a Corte Regional estarem demonstrados 

os requisitos à concessão do benefício assistencial, verificar se a renda 

mensal da família supera, ou não, um quarto de um salário-mínimo encontra 

óbice no enunciado da Súmula n.º 7 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg 

no Ag 1344239 / SP

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0162177-0) 

(original sem destaque)”

23. Desta forma, o requisito necessário à concessão do benefício 

assistencial restou comprovado nos autos.

24. Não obstante os reiterados pedidos pela improcedência do feito 

formulados pelo requerido, o deferimento do amparo social a requerente é 

medida que se impõe posto que configurados os requisitos necessários 

nos termos da presente sentença.

25. Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, cumulado art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido ao 

pagamento à requerente do benefício de prestação continuada no 

montante de um salário mínimo vigente por mês. Para o início do benefício 

fixo a data do pedido administrativo em conformidade com a fl. 36, sendo 

observado, se houver, a prescrição quinquenal.

 26. Por força do art. 1.288 da CNGJ declaro: I – GLEIBSON DE SOUZA DA 

SILVA; II - benefício previdenciário de amparo assistencial; III - no valor do 

salário mínimo vigente; IV – desde a data do DIB, conforme documento 

acostado aos autos ; V - no valor do salário mínimo vigente.

 27. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 
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sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias.

28. Quanto às prestações vencidas, será devida correção monetária 

incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual 

de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei Federal n.º 

11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E).

29. Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as verbas 

atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por 

cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei Federal n.º 11.960/2009 e, 

após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).

30. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.

 31. Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula n.º111/STJ).

32. Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, forma da 

Lei Estadual nº 7.603/01.

33. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa ou o direito 

controvertido não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, 

a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de acordo 

com o art. 496, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

34. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 78165 Nr: 1382-35.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE XAVIER BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a omissão da sentença de ref. 61, 

para que seja retificado a presente deliberação, para incluir a data de 26 

de junho de 2016 como a de DIB (conforme documento em fl. 28). 18.No 

mais, permanece inalterada a decisão vergastada.19.Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 85921 Nr: 573-11.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIA DA CRUZ GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 AUTOS Nº 573-11.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº 85921.

1. Vistos.

2. Considerando que perícia é parte fundamental para andamento do feito, 

certifique-se gestor para o agendamento de novo exame pericial na data 

mais próxima possível.

3. Consigno que, se caso a parte autora vier a faltar novamente sem 

apresente justificativa e/ou motivo razoável, terá que arcar com as custas 

dos honorários periciais.

4. Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e 

prazo do §1º do artigo 477 do Código de Processo Civil, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS.

 5. Ademais, cumpra-se a decisão em ref. 21.

6. Após, volvam-me para ulteriores deliberações.

7. Intimem-se.

8. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 77806 Nr: 1217-85.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX EMILIANO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 10.Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença nos 

termos do artigo 354 do citado diploma legal.11.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, caso haja.12.Preclusas as vias 

recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de 

estilo.13.Intimem-se.14.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de 

dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 85261 Nr: 269-12.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO CABRAL DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MUNICÍPIO DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, MARIA JOSÉ DE ASSIS MATTOS - 

"ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:MT 15033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - OAB:24860/O

 AUTOS Nº 269-12.2018.811.0039

CÓDIGO 85261

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória, ajuizada por Fábio 

Cabral de Queiróz em face do Maria José de Assis Mattos ¬– de cujus e 

Nilze José de Matos, ambos já qualificados.

3. Tendo em vista a manifestação de ref. 23, DETERMINO a intimação da 

parte requerente para se manifestar acerca do que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

5. Intime-se, expedindo o necessário.

 6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 86047 Nr: 627-74.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE SANCHES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 
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- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE PIVOTTI 

JUNQUEIRA - OAB:24860/O

 26.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar à remuneração, 

proventos ou pensão da autora o percentual oriundo da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 

11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de 

correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, 

o INPC no período anterior à Lei n.º 11.960/09 e o IPCA-E no período 

posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser 

apurado no processo de liquidação, deve observar a data de 

reestruturação da carreira.27.Sem custas. No que concerne aos 

honorários advocatícios, o artigo 85 do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, 

que regulamenta a condenação em honorários advocatícios, quando 

vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, 

a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o 

julgado.28.Assim, considerada a necessidade de ser apurado, na 

liquidação de sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem 

remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios deve 

ser aferido naquele momento processual.29.Após o decurso do prazo 

para a interposição de recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. 

TJMT, em cumprimento ao disposto no art. 496, I, do CPC e na Súmula 490 

do STJ.30.Intime-se. 31.Publique-se.32.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos /MT, 23 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 77807 Nr: 1218-70.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CLAUDOMIRA PENHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:PROCURADORA FED

 11.Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado em ref. 37, no 

valor de R$ 25.785,10 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais 

e dez centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 2.278,51 (dois mil, 

duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.12.Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, 

para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.13.Por oportuno, DETERMINO a intimação da Sra. Aparecida 

Claudomira Penha de Oliveira, ora autora, para que tome ciência da 

presente decisão.14.Intime-se.15.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 08 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 81437 Nr: 3124-95.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ALVES DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:18387

 Processo Criminal nº: 3124-95.2017.811.0039

Código: 81437

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: OSVALDO ALVES DE TOLEDO

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério 

Público Estadual em face de OSVALDO ALVES DE TOLEDO, devidamente 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções penais 

previstas no art. 129, §9º, do CP (1º fato) c/c art. 12, do Estatuto do 

Desarmamento (2º fato), todos c/c art. 69, do Código Penal, em concurso 

material, pela prática dos fatos delituosos descritos nos seguintes termos, 

in verbis:

“01º FATO: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 

12de agosto de 2017, por volta de 00h00min, na comunidade Santa Rosa, 

Zona Rural, desta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos, 

OSVALDO ALVES DE TOLEDO, vulgo “VARDINHO”, com consciência e 

vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher na 

forma da lei específica, ofendeu a integridade corporal da vítima Suely 

Olegário de Souza, sua companheira, consoante laudo preliminar de 

avaliação de fls. 20.”.

 “02º FATO: Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e 

local, OSVALDO ALVES DE TOLEDO, vulgo “VARDINHO”, com 

consciência e vontade, manteve sob sua guarda, em sua residência, 

situada na Comunidade Santa Rosa, Zona Rural, nesta cidade e comarca 

de São José dos Quatro Marcos/MT, arma de fogo de uso permitido – 

espingarda calibre 32, marca Rossi, e 05 (cinco) cartuchos calibre 32, 

sendo 02 (duas) deflagradas e três carregadas, conforme termo de 

exibição e apreensão de fls. 21, em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar.”.

O acusado foi preso em flagrante no dia 12/08/2017 (f. 11)

A denúncia foi recebida em ref. 04, o acusado foi citado (ref. 10) e a 

Resposta à Acusação foi devidamente apresentada em ref. 20.

Na instrução processual foi ouvida a vítima, uma testemunha e interrogado 

o réu (ref. 89).

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do 

acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, apresentou 

alegações em ref. 111, oportunidade em que requereu a absolvição do 

acusado, sustentando a insuficiência de provas para embasar a 

condenação.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, insta salientar a presença das condições genéricas da ação 

(legitimidade ad causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade 

aparente, interesse de agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 

c/c art. 18 do Código de Processo Penal).

Da mesma forma, estão presentes os pressupostos processuais de 

existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade 

específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, 

originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial), razão pela 

qual passo a analisar o mérito da acusação.

Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram 

obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, 

LV). O processo encontra-se apto a ser julgado.

1. DO MÉRITO.

1.1. DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (artigo 129, § 9º do Código Penal).

A MATERIALIDADE da prática da infração penal de ameaça e lesão 

corporal no âmbito da violência doméstica está sobejamente demonstrada 

por meio do Auto de Prisão em flagrante de f. 11, Boletim de Ocorrência de 

f. 27/29, o pedido de providências protetivas de f. 22 e o Laudo de Exame 

de Corpo de Delito constante às f. 72/76, no qual atesta que a vítima 

apresentava lesões de natureza leve.

Quanto à AUTORIA, encontra-se confirmada através da palavra da vítima 

Suely Olegário de Souza, ex-mulher do acusado, quando ouvida tanto na 

fase investigativa, quanto na fase judicial, a qual está em consonância 

com as demais provas colhidas nos autos. Senão vejamos.

“QUE de fato foi agredida fisicamente, sendo empurrada e jogada contra 

parede, bem como jogada ao chão, razão de ter sofrido lesões; QUE o 

motivo das agressões foi devido ao fato de ambos estarem brigados há 

uma semana, não dormindo juntos, e ontem, por volta das 19h00, estava 

arrumando roupas no quarto, foi quando ele disse: OH TENTAÇÃO VAI 

DORMIR LOGO; QUE nisso ele tentou entrar no quarto, sendo que a vítima 

empurrou a porta, tentando impedi-lo de entrar, foi quando começou a 

confusão; QUE não vivem bem ultimamente, mas a vítima melhorou seu 
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comportamento, pois antes era muito ciumenta, a ponto de brigar com ele 

quando ele saía para ver suas filhas com a ex-mulher, mas que hoje o 

respeita em direito; QUE a última briga foi devido ao fato de o mesmo ter 

demorada na rua e ele já apelou e começou a brigar, mas nenhuma 

agressão de ambas as partes, razão pela qual ficaram “brigados” e não 

dormindo mais juntos. (fl. 21).”

“[...]

 Juíza: A Senhora pode contar, por gentileza, o que aconteceu nesse dia?

Vítima: [...] eu fui dobrar as roupas e ele deita muito cedo, e ele achou ruim 

de eu não ir deitar pois a luz estava acesa, e ele saiu e ficou bravo comigo 

e eu falei “bem eu estou dobrando essa assim que eu terminar e vou e 

deito”. E eu não fui e continuei dobrando roupa, e ai ele ficou nervoso e me 

pegou pelo pescoço e me empurrou na porta e me jogou no chão pra fora 

de casa;

Promotora: consta aqui nos autos que vocês estavam brigados acerca 

uma semana, que a senhora relatou lá?

Vítima: “a gente estava meio brigado.” [...]

A corroborar com as declarações acima descritas, tem-se, ainda, o 

depoimento prestado em juízo pela testemunha policial Cleir Caetano da 

Silva, o qual acompanhou a vítima até o imóvel em que o casal residia a fim 

de buscar os pertences desta e conferir a posse de arma irregular do 

acusado.

 Em Juízo, o denunciado negou a autoria do crime que lhe foi imputado. No 

entanto, em que pese sua negativa de autoria, esta é frágil para afastar 

sua condenação, vez que não trouxe aos autos qualquer elemento mínimo 

de prova para sustentar a sua versão. Ora, está claro que o acusado 

tenta se evadir da culpa, negando os fatos a ele imputados, o que faz no 

exercício de seu direito de defesa.

 Já, as palavras da vítima, por sua vez, são totalmente coerentes, sempre 

relatando os fatos no mesmo sentido e corroboradas com as demais 

provas dos autos. Pelo depoimento da vítima, é de se perceber que o réu 

realmente cometeu o fato criminoso descrito na denúncia, consistente em 

praticar lesão corporal no âmbito da violência doméstica, de modo que não 

sobejam dúvidas em atribuir-lhe a autoria delitiva.

Importa registrar ainda que o delito de lesão cometido no âmbito da 

violência doméstica contra a mulher é de ação penal pública 

incondicionada, sendo irrelevante, portanto, o interesse ou não por parte 

da vítima no prosseguimento do feito em desfavor do agressor.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS 

DECORRENTES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA QUE 

MANIFESTA O DESEJO DE NÃO PROSSEGUIR COM A APURAÇÃO DOS 

FATOS. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO 

DO RECLAMO. 1. Ao julgar a ADI 4424/DF, o Supremo Tribunal Federal 

conferiu interpretação conforme à constituição ao artigo 41 da Lei 

11.340/2006, assentando a natureza pública incondicionada da ação nos 

casos de lesões corporais praticados mediante violência doméstica e 

familiar. 2. Assim, ainda que a vítima tenha manifestado em sede policial o 

seu desinteresse no prosseguimento do feito, o que foi confirmado em 

audiência realizada em juízo, o certo é que a sua concordância ou não 

com a instauração de ação penal contra o recorrente mostra-se 

irrelevante, uma vez que se está diante de delito cuja ação penal é 

incondicionada. 3. Recurso improvido. (STJ - RHC: 45444 MG 

2014/0037316-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 

08/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2014)

Verifica-se, portanto, que ‘in casu’, considerando as circunstâncias em 

que se apresentam as provas constantes nos autos, deve ser conferida 

credibilidade à palavra da vítima que, de maneira segura e estreme, 

descreveu os fatos delituosos. Até porque, como é sabido, em crimes 

praticados no âmbito doméstico, como o presente caso, na maioria das 

vezes clandestinos, sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande 

valia para a comprovação da autoria dos delitos, notadamente quando 

tenha sido esclarecedora sobre as condutas criminosas do réu e esteja 

em consonância com as demais provas nos autos.

Nesse sentido, vale mencionar a doutrina de Fernando da Costa Tourinho 

Filho: “Em certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima do 

crime. Assim, naqueles delitos clandestinos – qui clam committit solent – 

que se cometem longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima é 

de valor extraordinário.” (Fernando da Costa Tourinho Filho. Processo 

penal. 12ª ed., São Paulo. Saraiva. v.3; p. 262).

Ademais, a jurisprudência pátria destaca que, nos delitos desta natureza, 

a palavra da vítima deve receber substancial crédito, principalmente 

quando similar ao contexto probatório carreado aos autos, porquanto na 

maioria das vezes as violências acontecem dentro do próprio ambiente 

familiar longe dos olhos de possíveis testemunhas, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE 

DOMÉSTICO – LESÕES CORPORAIS DESCRITAS NO EXAME PERICIAL 

NÃO SE REFEREM ÀS AGRESSÕES PRATICADAS, EMBRIAGUEZ 

VOLUNTÁRIA E DISCUSSÃO CALOROSA NO MOMENTO DAS AMEAÇAS, 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA AMEAÇA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, 

SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – 

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COINCIDEM COM AS LESÕES CORPORAIS 

DESCRITAS NO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – AGRESSÃO 

EVIDENCIADA – JULGADOS DO TJMT – OCORRÊNCIA DE LESÕES – 

EQUIMOSE E ESCORIAÇÃO – DANO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – 

ACÓRDÃO DO TJMT – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – NÃO EXIME A 

RESPONSABILIDADE PENAL – CP, ART. 28, II – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – 

ARESTO DO TJMT – AMEAÇA DE AGRESSÃO FÍSICA – DECLARAÇÕES 

DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES – 

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – TEMOR INEQUÍVOCO – ACÓRDÃO DO 

TJDF – ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DISPENSÁVEL – 

RECURSO DESPROVIDO. “Não há que falar-se em insuficiência probatória 

a ensejar a absolvição, à medida que a materialidade e autoria dos delitos 

restaram comprovadas pelos coerentes relatos da vítima, corroborados 

com Laudo de Exame de Corpo de Delito. Em se tratando de fatos relativos 

à Lei Maria da Penha, a palavra da ofendida assume especial relevância 

probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar a condenação.” 

(TJMT, Ap 179610/2016) Se as agressões físicas resultarem em equimose 

e escoriação, afigura-se improcedente a desclassificação para vias de 

fato. A embriaguez voluntária, por álcool ou droga, não exime o apelante 

de responsabilidade penal (CP, art. 28, II). “O estado de ânimo calmo e 

refletido do réu não é indispensável para a configuração do delito de 

ameaça” (TJDF, Ap nº 20100910121448). No ambiente doméstico, a 

palavra da vítima guarda especial relevância para esclarecimento de 

violência (TJMT, Ap 84990/2017). “Se a vítima procurou a proteção estatal, 

representou contra ele e pugnou pela aplicação de medidas protetivas, 

está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração 

do crime do art. 147, do CP.” (TJDF, Ap n° 20130110551724) (TJMT- Ap 

112485/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)”

Assim, por tudo que restou grafado em linhas anteriores não há dúvidas 

que as provas encartadas aos autos são robustas e eficazes, tanto no 

que diz respeito à materialidade quanto à autoria, restando demonstrado 

de forma incontestável que o acusado praticou os delitos descritos na 

denúncia ministerial o que impede a improcedência da mesma e, 

consequentemente, a absolvição do acusado como pretende a defesa.

1.2. DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO 

PERMITIDO (artigo 12 do Estatuto do Desarmamento – Lei 10.896/03).

Trata-se de infração penal no art. 12, caput, da Lei nº 10.826 de 2003 

(Estatuto do Desarmamento).

Assim dispõe o citado dispositivo legal:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou 

munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, 

ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável 

legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pelo Auto de 

Apreensão de fl. 32, Boletim de Ocorrência Policial Militar às fls. 27/29, 

Laudo Pericial Criminal às fls. 35, bem como pelos depoimentos prestados 

em Delegacia e em Juízo.

Ademais, o réu, em Juízo, CONFESSOU os fatos descritos na denúncia, 

ainda que com algumas variações periféricas, mas confirmando que 

possuía a arma e munições nas circunstâncias descritas na inicial, sem 

permissão ou autorização legal para tanto.

Por fim, consta no Laudo Pericial Criminal de fls. 35 a eficiência da arma e 

munições apreendidas nos autos.

Quanto à autoria delitiva, esta também é inconteste, diante dos 

depoimentos testemunhais prestados em fase de inquérito e em juízo, sob 

o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pela confissão 

judicial do réu OSVALDO.

A acusada, ao ser interrogada em juízo, confessa a prática do delito de 
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Posse Ilegal de Arma de Fogo, alegando que são verdadeiros os fatos 

imputados em seu desfavor. Alega, ainda, que a arma ficava guardada no 

local em que residia.

Somando-se todas as provas e elementos constantes dos autos, 

conclui-se, desta forma, que a versão apresentada pelo acusado 

OSVALDO, quando da confissão judicial, encontra-se no mesmo sentido 

das declarações prestadas pelos policiais civis e das demais provas 

carreadas aos autos.

Há de se consignar que o artigo no qual a conduta da ré se enquadra, qual 

seja, artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, é claro ao dispor ser típico o 

simples fato do agente possuir ou portar arma de fogo, acessórios ou 

munição com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação 

raspado, suprimido ou adulterado, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal. Configurando, portanto, crime de mera conduta, 

exigindo para sua configuração o simples posse de referidos materiais, e 

também crime de perigo abstrato, o qual independe da ocorrência de 

efetivo prejuízo para a sociedade.

 Assim, não deve ser afastada pelo Judiciário a validade dos crimes de 

perigo abstrato, nem tampouco atribuir-lhes o caráter de inconstitucionais, 

pois trata de decisão do legislador para tentar evitar o cometimento de 

crimes mais graves.

 Por todo o exposto e, em análise acurada de todo o material probatório 

constante dos autos, entendo que ficou claramente demonstrada a 

prática, por parte da acusada OSVALDO ALVES DE TOLEDO, da conduta 

descrita no art. 12, caput, da Lei n° 10.826/2003

Desta feita, restando inconteste autoria e materialidade, a condenação é 

medida imperativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado 

OSVALDO ALVES DE TOLEDO, já qualificado nos autos, pela prática dos 

crimes previstos nos arts. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 12, do 

Estatuto do Desarmamento, na forma do art. 69, do Código Penal.

Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal.

I. DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.

A pena prevista para o crime, nos termos do artigo 129, §9º do Código 

Penal é de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, 

considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

observo que:

A) O réu agiu com dolo natural do delito, sendo inegável a reprovabilidade 

de seu ato, devendo a culpabilidade ser tida em grau normal;

B) O réu não possui antecedentes criminais a serem valorados;

C) Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

D) Também não constam informações específicas sobre a personalidade 

do condenado;

E) Quanto aos motivos devem ser considerados normais a espécie;

F) As circunstâncias do crime também são as normais, uma vez que não 

se pode valorar desfavoravelmente o fato de ele ter praticado o crime em 

ambiente familiar, sob pena de se incorrer em bis in idem, uma vez que 

esta circunstância já se prestou a qualificar o delito;

G) Não há dados concretos para que se possa aferir as consequências 

causadas pelo delito.

H) Por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do 

delito.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A 

PENA-BASE em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem circunstâncias 

agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual MANTENHO A PENA 

INTERMEDIÁRIA em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição 

ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 03 (três) 

meses de detenção.

II. DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO 

PERMITIDO.

O crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03 (Estatuto do 

Desarmamento), prevê como pena detenção de 01 (um) a 03 (três) anos e 

multa.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, 

considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

observo que:

A) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie;

B) O réu não possui antecedentes criminais a ser valorados;

C) Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

D) Também não constam informações específicas sobre a personalidade 

do condenado;

E) Quanto aos motivos devem ser considerados normais a espécie;

F) As circunstâncias do crime são normais à espécie;

G) Não há dados concretos para que se possa aferir as consequências 

causadas pelo delito;

H) Por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do 

delito.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A 

PENA-BASE no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) 

dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena incide a circunstância atenuante 

da confissão espontânea em juízo (art. 65, III, “d”, do CP), contudo, deixo 

de proceder à redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo 

legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal 

de Justiça, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 01 

(um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição 

ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano 

de detenção e 10 (dez) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando-se o 

sistema do cúmulo material, FIXO A PENA TOTAL do sentenciado em 01 

(UM) ANO e 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

 Fixo o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena em atenção ao 

disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

De fato, não há dúvida que o art. 44, I, do Código Penal, proíbe a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 

quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, 

todavia, na interpretação da Lei devem-se levar em conta os fins sociais a 

que ela se destina.

Isso porque, utilizando-se de uma interpretação finalística e conforme a 

Constituição, levando-se em consideração os princípios da 

individualização da pena e proporcionalidade, tenho por justa e adequada 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo 

em vista o caráter punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, sobretudo 

a necessidade da implementação de Medidas com o fim de erradicar a 

violência contra a Mulher e, sendo a substituição da pena privativa de 

liberdade uma medida socialmente recomendável ao caso concreto, vez 

que cumpre, na íntegra, a finalidade da Lei e, ainda, por ser tal medida 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

CONDENAÇÃO. REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE 

DIREITO. BENEFÍCIO CASSADO PELO TRIBUNAL ORIGINÁRIO. ART. 44, I, 

DO CP. AGRESSÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE 

CORPORAL DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DA PERMUTA. PRECEDENTE 

DESTE STJ. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. 1. Constatando-se que a 

sanção imposta foi inferior a 4 (quatro) anos e que se cuida da 

contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41. Vias de 

fato, infração de natureza menos grave, possível e socialmente 

recomendável a substituição da sanção privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, desde que não se resuma ao pagamento de cestas 

básicas, de prestação pecuniária ou de multa, isoladamente, como 

expressamente determinado no art. 17 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha). PRECEDENTE DESTE STJ. 2. A concessão da permuta, na 

espécie, de forma alguma colidiria com a proposta de combate à violência 

doméstica, tendo em vista a sua adequação às finalidades da aplicação da 

pena, que são a retribuição e a ressocialização do condenado, servindo 

ainda para prevenção geral, na medida em que afasta a ideia de 

impunidade. 3. O deferimento do benefício também não ofenderia o 

previsto no art. 41 da Lei Maria da Penha, pois aqui o que se impede é a 

aplicação das medidas benéficas previstas na Lei 9.099/95 aos delitos 

cometidos no âmbito doméstico ou familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista ou efetivamente aplicada. 4. Ordem 

concedida para restabelecer a sentença no ponto em que substituiu a 

pena privativa de liberdade imposta ao paciente por uma restritiva de 

direito, consistente em prestação de serviços à comunidade. (Habeas 

Corpus nº 207978/MS (2011/0121929-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge 
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Mussi. j. 27.03.2012, unânime, DJe 13.04.2012).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - ART. 129, § 9º 

DO CÓDIGO PENAL - LEI MARIA DA PENHA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 

- EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FIXADA - ARBITRAMENTO DE 

INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS - ART. 387, INCISO IV DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - 

INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO APELADO 

APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE PENA NA SEGUNDA 

FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F' - 

SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA 

DE DIREITO EXCEPCIONALIDADE - FIM SOCIAL E PEDAGÓGICO DA LEI 

MARIA DA PENHA - ARBITRAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE 

LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA - ART. 48 DO CÓDIGO PENAL - 

INVIABILIDADE DE ARBITRAR EX OFFICIO INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA - 

VIOLAÇÃO A GARANTIA CONSTITUCIONAL PROCESSUAL DUE PROCESS 

OF LAW - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Se os elementos 

delineados no art. 59 do Código Penal, responsáveis a nortear a fixação 

da pena-base no primeiro estágio da dosimetria da pena, não sofrerem 

valoração negativa, ou, ocorrer a atribuição de status negativo a um deles, 

por equívoco, a pena deve ser mantida no mínimo legal. Apesar do óbice 

legal contido no inciso I do artigo 44 do Código Penal, e, considerando o 

cunho social da Lei Maria da Penha, conjugando, ainda, o viés social 

reintegrador das penas restritivas de direito, excepcionalmente, admite-se 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos 

crimes de lesão corporal, quando o ambiente fático demonstrar a 

conveniência da aplicação da comutação. O arbitramento em sentença 

criminal de indenização mínima pelos danos causados pela infração 

somente é admissível em procedimento onde observados os princípios do 

contraditório e ampla defesa, com a demonstração da dimensão dos 

danos e oportunizando-se ao imputado impugnar seu valor. (Apelação nº 

76667/2011, 1ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Rui Ramos Ribeiro. j. 

06.12.2011, unânime, DJe 18.01.2012).

Assim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena 

restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços comunitários, 

nas condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Registro que o descumprimento injustificado da pena restritiva de direito, 

acima aplicada, ensejará sua revogação e, consequentemente a 

execução da pena privativa de liberdade pelo réu. (art. 44, §4°, CP).

Prejudicada a análise do cabimento de suspensão condicional da pena, 

diante da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de 

direito, conforme o item supra (artigo 77, inciso III, do Código Penal).

DISPOSIÇÕES FINAIS

Reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, pois não se vislumbra 

existirem as condições à decretação de sua prisão preventiva, ou seja, 

encontram-se, nesta fase, ausentes os requisitos insertos no art. 312 do 

Código de Processo Penal que ensejariam a decretação da segregação 

cautelar do acusado.

Condeno o acusado no pagamento das custas processuais.

Intime-se o réu pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, inciso 

II, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

 A) Lancem-se os nomes do réu no rol dos culpados;

 B) Comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88;

C) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

D) Expeça-se guia de execução definitiva, nos termos do CNGC;

E) Arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 85916 Nr: 571-41.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL TEIXEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 571-41.2018.811.0039

Código nº. 85916

 1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento da Qualidade de 

Segurado Especial proposta por Joel Teixeira Barbosa, em face do 

Instituto Nacional De Seguro Social - INSS, ambos qualificados nos autos.

3. Entrementes, em ref. 41 foi juntado aos autos a proposta de acordo pela 

parte requerida.

4. Instado a se manifestar, a parte requerente em ref. 47 manifestou-se 

favorável à homologação do acordo entabulado entre as partes.

5. É o breve relatório.

6. Decido.

7. Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (ref. 41), não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

8. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a auto composição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.

9. Consigno, ainda, que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 10. Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas 

processuais, se houver.

11. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

12. Publique-se.

13. Intime-se.

14. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 80788 Nr: 2748-12.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA FRANCISCA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2748-12.2017.811.0039.

CÓDIGO 80788.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Ana Maria 

Francisca de Andrade em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em ref. 47.

4. Conforme ref. 63, a parte executada concordou tacitamente com os 

valores apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte executada, constam os valores 

de R$ 17.689,85 (dezessete mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta 

e cinco centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 1.768,99 (um mil 

setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) referentes 

aos honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente em 

ref. 47, nos valores R$ 17.689,85 (dezessete mil seiscentos e oitenta e 

nove reais e oitenta e cinco centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 1041 de 1067



1.768,99 (um mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 84266 Nr: 4571-21.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA KIYOME YAMATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 4571-21.2017.811.0039

CÓDIGO 84266

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença e 

Conversão em Aposentadoria Por Invalidez c/c Tutela de Urgência, 

ajuizada por Elza Kiyome Yamate Cossi em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos já qualificados.

3. Tendo em vista a manifestação em ref. 54, DETERMINO a intimação da 

parte requerente para se manifestar acerca do que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

5. Intime-se, expedindo o necessário.

 6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 85946 Nr: 590-47.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN FURTADO CÂMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 24.Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.25.Isento a parte 

requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.26.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa, 

ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição 

obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3º do Novo Código de Processo 

Civil.27.Publique-se.28. Registre-se.29. Intime-se.30.Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT 20 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 81098 Nr: 2943-94.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0

 Autos nº. 2943-94.2017.811.0039.

Código nº. 81098

1. Vistos.

2. Cuida-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por LUAN 

HONORATO DOS SANTOS, DAVI HONORATO, neste ato representados 

por seu genitor, ADRIANA HONORATO, em desfavor de JULIVAL 

BERTOSO DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

3. Em ref. 111, consta que o executado adimpliu com a obrigação de fazer 

imposta.

4. É o sucinto relato.

5. Decido.

6. Conforme manifestação em ref. 111 é possível observar que o devedor 

adimpliu a obrigação. Desta forma, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente.

7. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

8. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

9. Vistas ao Ministério Público.

10. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

11. Publique-se.

 12. Intime-se.

 13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 86039 Nr: 625-07.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE DE OLIVEIRA MOTURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 PROCESSO 625-07.2018.811.0039

CÓDIGO 86039

1. Vistos.

2. Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

3. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos à Instância 

Superior com as nossas homenagens.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 77689 Nr: 1151-08.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Sfredo Dalmolin - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - OAB:PROC: DO EST:MT

 1. Vistos.

2. Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 
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apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1010, §1º, CPC.

 3. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

4. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com nossas homenagens.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 77687 Nr: 1149-38.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Sfredo Dalmolin - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 1. Vistos.

2. Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1010, §1º, CPC.

 3. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

4. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com nossas homenagens.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 77830 Nr: 1222-10.2017.811.0039

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXB, MXB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CXB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME HENRIQUE 

MORAES - OAB:/MT 24464/O, LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - 

OAB:25621/MT, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 11.Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a contradição, acrescentando o 

segyinte parágrafo:“No que se refere a preliminar de prescrição, tenho 

que não merece guarida, tendo em vista que a ação de inventário foi 

arquivada sem a existência de sentença de mérito, ante a inércia do 

advogado da parte inventariante. Deste modo, não há que se falar em 

prescrição, motivo pelo qual REJEITO a preliminar aventada”.12.No mais, 

permanece inalterada a sentença.13.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 78541 Nr: 1572-95.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:24813/O, VANESSA MORITZ LUZ - OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº 1572-95.2017.811.0039

CÓDIGO 78541

1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença, ajuizada por Kauã Neves Silva e 

Stéfani Neves Silva, menores impúberes, neste ato representados por sua 

genitora Gleiciane Sales Neves em face de Adriano Rodrigues da Silva, 

ambos já qualificados.

3. Tendo em vista a manifestação em ref. 98, DETERMINO a intimação do 

advogado constituído pela parte requerida para se manifestar acerca do 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

4. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

5. Intime-se, expedindo o necessário.

 6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 84247 Nr: 4567-81.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI DAS DORES GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 4567-81.2017.811.0039

CÓDIGO Nº. 84247

1. Vistos.

2. A embargante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes 

contra a r. sentença de ref. 50, aduzindo, em síntese, haver contradição e 

omissão, no citado comando judicial.

 3. É o sucinto relato.

4. Decido.

5. Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

6. Quanto a pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

7. Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento 

dos presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando 

judicial embargado, tal como foi lançado.

8. Por fim, considerando manifestação de ref. 59, oficie-se ao INSS para 

restabelecer o benefício sob pena de lhe ser aplicada multa diária por 

descumprimento.

9. Intime-se.

10. Expeça-se o necessário.

11. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 81580 Nr: 3201-07.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3201-07.2017.811.0039

CÓDIGO 81580

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão Por Morte, 

ajuizada por Messias dos Santos Pereira em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos já qualificados.

3. Tendo em vista a manifestação em ref. 68, DETERMINO a intimação da 

parte exequente para se manifestarem acerca do que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

5. Intime-se, expedindo o necessário.

 6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 78204 Nr: 1399-71.2017.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS 

- OAB:14712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 16.Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do 

inciso I, do art. 487, do CPC, mantenho incólume o título exequendo, 

devendo prosseguir a ação executiva em apenso (código n. 51492), em 

todos os seus efeitos.17.CONDENO O Embargante, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa atribuído nos Embargos, nos 

termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil.18.Translade-se cópia desta aos autos da Execução.19.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

pertinentes.20.Publique-se. Registre-se.21. Intime-se. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 83074 Nr: 3983-14.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DA SILVA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3983-14.2017.811.0039

CÓDIGO 83074

Vistos.

 1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) Com Pedido de Tutela Antecipada movida por 

Aparecido da Silva Conceição em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.

 2. Alega a requerente ser portadora de “Fratura Completa com Desvio em 

Metáfise Radial, Pseudoartrose em Epifise Ulnar (CID T92.3. CID T93.2)”, 

sendo a patologia irreversível e incapacitante.

3. Com a inicial vieram os documentos em fls. 01/35.

4. Contestação apresentada pela parte requerida em ref. 11.

5. Em ref. 17, a parte requerente apresentou impugnação à contestação.

6. Laudo Médico Pericial em ref. 37.

7. Impugnação ao Laudo Médico em ref. 38.

8. Estudo Socioeconômico conforme ref. 49.

 9. Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

10. É o relatório. Fundamento e decido.

11. Pretende o autor a concessão do benefício de prestação continuada, 

com base na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), uma vez que 

alega deter todas as condições necessárias para tal.

12. Segundo a doutrina, são requisitos para a concessão do benefício, 

nos termos do art. 20 da Lei Federal n.º 8.742/1993:

“Pessoa com Deficiência – PcD deverá comprovar, de forma cumulativa, 

que:

a existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas;

a renda mensal bruta familiar, dividida pelo número de seus integrantes, 

inferior a um quarto do salário mínimo vigente e; não possui outro benefício 

no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o 

seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão especial 

de natureza indenizatória, bem como a remuneração advinda de contrato 

de aprendizagem. (CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João 

Batista. Manual de Direito Previdenciário. 14.ª edição, Florianópolis: 

Conceito Editorial, 2012, p. 715).”

13. O decreto n. 7.617 de 2011 é claro ao estabelecer que:

“A pessoa com deficiência – PcD deverá ser avaliada se a sua deficiência 

o incapacita para a vida independente e para o trabalho, e esta avaliação 

é realizada pelo Serviço Social e pela Pericia Médica do INSS. E, ainda, 

segundo o art. 16 do Regulamento do LOAS: “ a concessão do beneficio à 

pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau 

de impedimento, com base nos princípios da Classificação Internacional de 

Funcionalidades, Incapacidade e Saúde –CIF, estabelecida pela Resolução 

da Organização Mundial da Saúde nº54.21, aprovada pela 54ª Assembleia 

Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001.”

14. Destarte ainda, a Súmula n. 29 da TNU:

“Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n.8742/1993, a incapacidade para 

a vida independe não só é aquela que impede as atividades mais 

elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio 

sustento”.

 15. Vislumbra-se nos autos que a perícia médica atestou que o paciente 

possui incapacidade fazendo jus ao recebimento do benefício (ref. 37).

 16. Logo, restando comprovado o requisito da incapacidade para o 

exercício do labor, possível se faz o deferimento do pedido.

17. O segundo requisito legal para a concessão do benefício de prestação 

continuada ao requerente é a comprovação de sua renda familiar. A Lei 

Federal n.º 8.742/1993 determina, em seu art. 20, § 3.º, que o beneficiário 

deve ser provedor de uma família cuja renda mensal per capita é inferior a 

um quarto do salário mínimo vigente.

18. Neste pórtico, emerge-se dos autos o laudo socioeconômico que por 

sua vez, concluiu a realidade fática da requerente quando narra que:

“Diante da situação apresentada, considera-se que o requerente não 

possui renda familiar para sua manutenção, o mesmo depende do auxílio 

financeiro da mãe que reside na mesma moradia, no entanto, trata-se de 

pessoa idosa, e que possui suas necessidades. Sendo assim o Sr. 

Aparecido necessita de renda para realizar os procedimentos de saúde 

como realização de consultas, exames e medicamentos, bem como 

alimentação, vestuário, entre outros itens necessários.”

19. O autor encontra-se incapacitado de prover o próprio sustento ou de 

tê-lo provido por sua família. Ante os aspectos observados, sobressai à 

vulnerabilidade social, pauperidade.

20. Diante do exposto, é procedente a concessão de BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL- BPC/LOAS ao autor APARECIDO DA SILVA CONCEIÇÃO.

21. Destarte, restou demonstrada à comprovação da renda familiar 

exigida.

 22. No entanto, em casos similares, no intuito de se alcançar o tratamento 

isonômico entre os cidadãos, a jurisprudência tem entendido que o 

julgador ao analisar o caso concreto, lance mão de outros elementos 

probatórios que afirmem a condição de miserabilidade da parte e de sua 

família.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA. LOAS. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL.AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA POR OUTROS 

MEIOS LEGÍTIMOS.VIABILIDADE. PRECEDENTES. PROVA. REEXAME. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Este Superior 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 1044 de 1067



Tribunal pacificou entendimento no sentido de que o critério de aferição da 

renda mensal previsto no § 3.º do art. 20 da Lei n.º 8.742/93 deverá ser 

observado como um mínimo, não excluindo a possibilidade de que o 

julgador, ao analisar o caso concreto, lance mão de outros elementos 

probatórios que afirmem a condição de miserabilidade da parte e de sua 

família. 2. "A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser 

considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui 

outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a 

necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando 

comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo." (REsp 

1.112.557/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Terceira Seção, 

DJe 20/11/2009). 3. Assentando a Corte Regional estarem demonstrados 

os requisitos à concessão do benefício assistencial, verificar se a renda 

mensal da família supera, ou não, um quarto de um salário-mínimo encontra 

óbice no enunciado da Súmula n.º 7 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg 

no Ag 1344239 / SP

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0162177-0) 

(original sem destaque)”

23. Desta forma, o requisito necessário à concessão do benefício 

assistencial restou comprovado nos autos.

24. Não obstante os reiterados pedidos pela improcedência do feito 

formulados pelo requerido, o deferimento do amparo social a requerente é 

medida que se impõe posto que configurados os requisitos necessários 

nos termos da presente sentença.

25. Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, cumulado art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido ao 

pagamento à requerente do benefício de prestação continuada no 

montante de um salário mínimo vigente por mês. Para o início do benefício 

fixo a data do pedido administrativo em conformidade com a fl. 32, sendo 

observado, se houver, a prescrição quinquenal.

 26. Por força do art. 1.288 da CNGJ declaro: I – APARECIDO DA SILVA 

CONCEIÇÃO; II - benefício previdenciário de amparo assistencial; III - no 

valor do salário mínimo vigente; IV – desde a data do DIB, conforme 

documento acostado aos autos ; V - no valor do salário mínimo vigente.

 27. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias.

28. Quanto às prestações vencidas, será devida correção monetária 

incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual 

de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei Federal n.º 

11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E).

29. Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as verbas 

atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por 

cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei Federal n.º 11.960/2009 e, 

após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).

30. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.

 31. Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula n.º111/STJ).

32. Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, forma da 

Lei Estadual nº 7.603/01.

33. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa ou o direito 

controvertido não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, 

a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de acordo 

com o art. 496, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

34. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 78219 Nr: 1402-26.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE OLIVEIRA ESCORCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1402-26.2017.811.0039

CÓDIGO 78219

Vistos.

1. Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1010, §1º, CPC.

 2. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

3. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com nossas homenagens.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de dezembro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 78033 Nr: 1328-69.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ OVELAR, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO, 

ANDRÉA ANGÊLA VICARI WEISSHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11333, JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 AUTOS Nº 1328-69.2017.811.0039

CÓDIGO 78033.

1. Vistos.

 2. Em que pese a certidão retro, tal juízo de admissibilidade corresponde 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante novo 

regramento do Código de Processo Civil [Art. 1.010, §3º do CPC]. Consigno 

que a análise de admissibilidade não é função jurisdicional deste Juízo, 

sob pena de incorrer em usurpação de competência.

3. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

4. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 80371 Nr: 2505-68.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDGB, KCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N° 2505-68.2017.811.0039

CÓDIGO 80371

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Alimentos Avoengos e Guarda proposta por 
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Aparecida Donizeti Ferreira em face de Keila Cristina Ferreira e Maria das 

Graças Bernardes, todos devidamente qualificados, visando à 

regulamentação da guarda de sua neta menor.

2. Distribuído os autos no dia 31/07/2017.

3. Após, cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora em ref. 59.

4. Em ref. 60, o Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito.

5. Em face do exposto, com espeque no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito.

6. Isento ao pagamento de custas e despesas processuais.

7. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

8. P. R. I. C.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 78597 Nr: 1587-64.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA - S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX LONGUI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 PROCESSO 1587-64.2017.811.0039

CÓDIGO 78597

1. Vistos.

2. Considerando a certidão retro, determino a intimação das partes para se 

manifestarem nos autos, sob pena de arquivamentos destes, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 82155 Nr: 3536-26.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR BRAGA CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA - 

OAB:21121/O, JEAN DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 23.0004, RAFAEL 

HERRERA DE OLIVEIRA - OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 AUTOS Nº 3536-26.2017.811.0039

CÓDIGO N° 82155

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural Por Idade, ajuizada por 

Ademir Braga Caldeira, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em ref. 86.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em ref. 86, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 86511 Nr: 930-88.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 930-88.2018.811.0039

CÓDIGO 86511

1. Vistos.

2. Em que pese a certidão retro, tal juízo de admissibilidade corresponde 

ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, consoante novo 

regramento do Código de Processo Civil [Art. 1.010, §3º do CPC]. Consigno 

que a análise de admissibilidade não é função jurisdicional deste Juízo, 

sob pena de incorrer em usurpação de competência.

3. Deste modo, intime-se o apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso, nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

4. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

5. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 80717 Nr: 2712-67.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2712-67.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 80717.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos c/c 

Guarda e Visitas ajuizada por Leandro Messias da Silva, representado por 

sua genitora Vera Lúcia Barbosa, em face de José Gerônimo da Costa, 

todos devidamente qualificados nos autos.

 3. Analisando os autos, verifica-se o pedido de suspensão do feito 

solicitado pela parte autora em ref. 151 pelo prazo de 60 (sessenta) dias 

para encontrar o endereço da Sra. Vera Lúcia, desse modo, DETERMINO a 

suspensão do processo pelo prazo requerido pela demandante.

 4. Após o transcurso do prazo de suspensão intime-se a parte 

requerente para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

7. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 93282 Nr: 196-06.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBSTER FRAGA PENIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ALMEIDA 

TAMANDARÉ NOVAES - OAB:OAB/MT 19946/0

 Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para CONDENAR o réu WEBSTER FRAGA PENIDO, já qualificado nos 

autos, nas sanções artigo 24-A da Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha e 

ABSOLVER na sanção prevista no art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, 

alínea “f”, ambos do Código Penal.Passo a dosar a pena, nos moldes do 

art. 68 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 98168 Nr: 2469-55.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLERITON BRAGA DE OLIVEIRA, ALYS 

HENRIQUE DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA 

COLARINO - OAB:22608/O

 Processo n° 2469-55.2019.811.0039

Código n° 98168

1. Vistos

2. Considerando a manifestação ministerial às fls. 191/194, e a certidão em 

ref. 26, a qual o denunciado CLÉRITON BRAGA DE OLIVEIRA informou não 

possuir condições financeiras para constituir advogado nos autos, e 

considerando que este juízo encontra-se com o expediente do órgão de 

assistência suspenso em razão da ausência temporária de Defensor 

Público, nomeio como advogada dativa a Dra. DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO, OAB/MT-24.919/O, para apresentar a resposta acusação no 

prazo legal.

3. Após a nomeação, deverá a causídica dar o devido andamento no feito, 

no prazo legal.

 4. Por fim, cumprido o determinado, façam-me os autos conclusos 

ulteriores deliberações.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 100407 Nr: 3712-34.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON FERREIRA ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919

 Processo n° 3712-34.2019.811.0039

Código n° 100407

1. Vistos

2. Considerando a certidão de folha 80, a qual o denunciado declarou não 

possuir condições para constituir advogado, nomeio como advogada 

dativa, a Dra. DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO, OAB/MT-24.919/O, 

para apresentar a resposta acusação no prazo legal.

3. Após a nomeação, deverá a causídica dar o devido andamento no feito, 

no prazo legal.

 4. Por fim, cumprido o determinado, façam-me os autos conclusos 

ulteriores deliberações.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000242-75.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

ODAIR MARQUEZ DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA OAB - MT24860/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OLINDA MARQUES ARROIO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000242-75.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ODAIR MARQUEZ DE 

QUEIROZ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública de Preceito Cominatório 

com Pedido de Tutela de Urgência e Multa Cominatória proposta por ODAIR 

MARQUEZ DE QUEIROZ, em face do MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS 

QUATRO MARCOS e ESTADO DE MATO GROSSO. Consta na peça 

exordial que o autor sofre com MAL DE PARKINSON– CID G 20.0, 

necessitando da ingestão de uso contínuo dos medicamentos ARTANE 

2mg e PROLOPA 250mg, razão pela qual necessita com urgência. 

Cuida-se de Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela de Urgência e Multa 

Cominatória proposta pelo Ministério Público Estadual em face do Município 

de São José dos Quatro Marcos e do Estado de Mato Grosso, visando 

compeli-los fornecerem os medicamentos supracitados, conforme laudos 

médicos em anexo, em favor do requerente. Junto com a inicial vieram 

documentos. Logo após o ajuizamento da ação, adveio decisão judicial na 

qual a magistrada indeferiu a tutela provisória de urgência, por entender 

não estarem preenchidos os requisitos necessários. O requerido Estado 

de Mato Grosso apresentou contestação dizendo ser responsabilidade 

exclusiva do município e no mérito requer a improcedência do pedido. O 

requerido Município de São José dos Quatro Marcos também apresentou 

contestação onde suscitou preliminares de ilegitimidade ad causam, 

solidariedade mitigada e necessidade de litisconsórcio com a União e no 

mérito requer a improcedência do pedido. Em sede de impugnação a 

contestação o Ministério Público Estadual rebateu os argumentos 

contestatórios dos requeridos, pugnando julgamento antecipado da lide. À 

luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, 

com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

Passo a análise das preliminares de mérito. Da analise das preliminares de 

mérito; Suscita o requerido Município de São Jose dos Quatro Marcos as 

preliminares de ilegitimidade ad causam, solidariedade mitigada e 

necessidade de litisconsórcio com a União. No que cerne a preliminar 

suscitada pelo requerido Município de São Jose dos Quatro Marcos não 

merece acolhimento, tendo em vista que a responsabilidade é solidária 

entre os entes, assim é parte fidedigna para figurar no polo da demanda. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio atual a respeito do tema; 

“TJ-RS - Apelação e Reexame Necessário REEX 70075109306 RS (TJ-RS) 

Jurisprudência • Data de publicação: 12/12/2018 EMENTA 

MEDICAMENTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MUNICÍPIO. Já 

definido que a responsabilidade é solidária entre os entes públicos, e que 

o tratamento à saúde é prioritário, cabendo aos gestores destinar 

recursos necessários para o atendimento da demanda. Preliminar de 

ilegitimidade passiva do Município rejeitada. MÉRITO. Autor portador de 

vitiligo (CID L8)), necessitando dos medicamentos postulados sob pena de 

comprometimento da saúde. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Devidos pelo 

Município, pois não se configura o instituto da confusão entre credor e 

devedor, estando o quantum fixado na sentença de acordo com o patamar 

estabelecido pelo 4º Grupo Cível. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES 

DESPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 
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UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70075109306, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, 

Julgado em 06/12/2018).” No tocante as preliminares de solidariedade 

mitigada e necessidade de litisconsórcio necessário não vislumbro 

acolhimento, tendo em vista que a necessidade de litisconsórico não é 

necessária e sim facultativa, abaixo entendimento jurisprudencial a 

respeito do assunto: “TJ-BA - Apelação APL 09614312320158050146 

(TJ-BA) Jurisprudência • Data de publicação: 28/05/2019 EMENTA 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO 

PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO PARA INTEGRAR A LIDE E 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADAS. MÉRITO. NECESSIDADE DE 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO URGENTE. 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FACE AO INCISO II DO ARTIGO 6º E DO 

ARTIGO 265, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 26/2006, QUE DISPÕE 

SOBRE A LEI ORGÂNICA E O ESTATUTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DA BAHIA. 1. Preliminares. Nulidade de sentença por 

necessidade de litisconsórcio passivo da União e incompetência do juízo 

estadual para processar e julgar o feito. 2. Tratando-se de solidariedade 

entre os entes federados, compete à parte nomear contra quem vai 

direcionar a ação, inclusive, sendo hipótese de litisconsórcio facultativo, 

prevista no artigo 113 do Código de Processo Civil, posto que qualquer 

dos Entes Políticos da Federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 3. O Juízo Estadual é competente para processar 

e julgar o feito, tendo em vista que o Estado da Bahia tem legitimidade para 

figurar, sozinho, no polo passivo da presente ação. Preliminares 

rejeitadas. 4. Mérito. A assistência à saúde é direito de todos é dever do 

Estado, devendo ser prestada ao idoso, que merece ser colocado a salvo 

de riscos, conforme os arts. 196 e 227 da CF . Obrigação que é reforçada 

quando se observa a existência de políticas públicas que compelem à 

prestação de assistência à saúde gratuita, por meio do SUS, que 

contempla o tratamento pleiteado. 5. Evidenciada a violação do direito da 

autora/assistida pela inércia do Estado, correta é a sentença que o 

condenou a fornecer o medicamento necessário ao seu tratamento. 6. No 

que diz respeito à condenação em honorários advocatícios, merece 

acolhimento a irresignação do apelante”. Ao mérito. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Neste 

contexto, sopesada a postulação do requerente, não se tem por 

desnecessária a instrução processual, devendo o feito ser apreciado 

consoante à prova pré-constituída constante nos autos, retratada na 

documentação que instruiu a inicial. De proêmio, insta consignar que a 

saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Constituição 

da República Federativa do Brasil, garantidos mediante políticas sociais e 

econômicas, sendo que o Poder Público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. Esta 

norma não há de ser vislumbrada como apenas mais uma regra jurídica 

inócua e sem efetividade. A saúde é direito de todos, direito inalienável e 

subjetivo, sendo que, em paralelo, é dever do Estado; se este não age no 

amparo da diretriz traçada pela regra, o direito à saúde do cidadão não 

será, por isto, afetado. Noutras palavras, é preciso que se aja visando a 

evitar que os princípios e fundamentos da república virem letra morta. Os 

serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do 

Poder Público, integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de 

ações e serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema 

Único de Saúde, que tem no polo ativo qualquer pessoa e por objeto o 

ATENDIMENTO INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público (federal, estadual 

ou municipal), são responsáveis pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. Nesse pórtico, trago à baila os ensinamentos de 

Alexandre de Moraes, em sua obra Direito Constitucional, 9ª edição, 

Editora Jurídico Atlas, São Paulo, 2001, pág. 637/638, verbis: “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196), sendo de relevância 

pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 

nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, art. 197)”. É 

de se registrar que o direito à saúde, inclui a obrigação de o Pode Público 

de fornecer medicamentos e demais meios indispensáveis ao tratamento 

de portadores de moléstias graves, notadamente quando há 

demonstração da hipossuficiência dessas pessoas, entendimento este 

que decorre do dever Estatal à prestação da saúde de forma universal e 

igualitariamente. Nesse sentido, trilha a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “É dever do Estado, à 

luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício, 

pelo cidadão, do direito à saúde.” (TJMT – Apelação Cível nº 67585/2010. 

Rel: Des. Márcio Vidal Data do Julgamento: 08-02-2011).” Ainda: "A 

Constituição Federal assegura a todos os cidadãos atendimento integral 

aos serviços públicos de saúde, por ser este um dos direitos 

fundamentais que objetivam garantir a dignidade da pessoa humana.” 

(TJMT – Apel. Cível nº 86709/2010 e 54184/2009). (...) 3. O poder público 

tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando 

total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento.” (Mandado de Segurança 46970/2011, Rel. Dr. 

Gilberto Giraldelli, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2011." Por oportuno, vale citar os 

seguintes dispositivos constitucionais: “Art. 5° - Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos 

seguintes: § 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”. “Art. 6° - São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” “Art. 194 – A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 

único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade 

social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura 

e do atendimento;” “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” “Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” Não menos importante, o direito social, dentre 

os direitos fundamentais, se notabiliza pela finalidade de realizar a justiça 

distributiva, de sorte que o indivíduo originariamente privado dos direitos 

fundamentais, que lhe é imanente, teria nos direitos sociais elencados na 

Constituição Federal o meio de alcançar o desenvolvimento de uma vida 

digna. Afinal, os ditos direitos sociais, pertencentes à segunda geração 

dos direitos fundamentais, visam nada mais nada menos do que a 

igualdade entre os homens. Logo, além do direito social garantido pela 

Constituição Federal de 1988, tem ele a proteção contida no artigo 2º da 

Lei n. 8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as condições 

indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Veja-se: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do 

Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças 

e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação”. Para corroborar o raciocínio exposto 

acima, convém citar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 

O direito à percepção de tais medicamentos decorre de garantias 

previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5º, 

caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios o seu cuidado (art. 23, inciso II), bem como a organização da 

seguridade social, garantindo a “universalidade da cobertura e do 

atendimento”. (art. 194, parágrafo único, I) . (...)” Deste modo, resta 

patente a obrigação dos requeridos em fornecer a medicação pleiteada 

pelo requerente na exordial. Relativamente à imposição de multa pelo 

descumprimento do julgado proferido, a denominada "astreinte", em casos 

similares, não vislumbro qualquer empecilho em sua fixação. A propósito, 
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transitou em julgado recentemente acórdão proferido no recurso vinculado 

ao Tema 98/STJ - Possibilidade de ser imposta a multa a que alude o art. 

461 do CPC, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer 

medicamentos, imposta ao ente estatal. Foi reconhecida pelo STJ a 

possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para 

compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos 

financeiros, como se vê dos arestos adiante colacionados: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. 

AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE HOME CARE. 

MEDICAMENTOS. DECISÃO EXTRA PETITA. MULTA DIÁRIA. 

POSSIBILIDADE. 1. A decisão que, em tutela de urgência, determinou que o 

Estado providenciasse cuidador para o autor é extra petita, pois dentre os 

muitos serviços profissionais requeridos na inicial não constam os de 

cuidador. Violação dos artigos 141 e 492 do CPC. 2. No tocante à Fazenda 

Pública, inexiste qualquer impedimento da aplicação da multa diária 

cominatória, por descumprimento de obrigação de fazer. Este é o 

entendimento adotado pela jurisprudência tanto do STJ quanto desta Corte, 

em especial pela Terceira Câmara Cível. No julgamento do REsp nº 

1.474.665/RS, representativo de controvérsia, o STJ sedimentou a 

questão no Tema 98, relativamente à possibilidade de imposição de multa 

diária a ente público como forma de compeli-lo a adimplir a obrigação na 

área da saúde (fornecimento de medicamento). 3. Recurso parcialmente 

provido para reformar a decisão na parte que determinou ao Estado que 

providenciasse cuidador para o autor. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080166770, 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires... 

Ohlweiler, Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - AI: 70080166770 RS, Relator: 

Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 28/03/2019, Terceira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2019).” Portanto, 

adequada se mostra a imposição de multa aos requeridos em caso de 

descumprimento de comando judicial. Logo, tendo em vista a 

imprescindibilidade do procedimento pleiteado, OPINO pelo fornecimento 

pelos requeridos MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS e 

ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, quanto medicamentos 

pleiteados medicamentos ARTANE 2mg e PROLOPA 250mg Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO por JULGAR PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial, em 

favor da requerente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

bloqueio de verbas públicas. Sem condenação em custas, nos termos do 

artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. Remeto o presente projeto de 

sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do 

artigo 27 da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 

Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem condenação em 

custas, nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. Sem 

sucumbências. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao 

arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 19/11/2019 

Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 19/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000455-61.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO JOSE PASQUALLI JUNIOR OAB - MT22415/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. B. (REQUERIDO)

M. C. A. O. B. (REQUERIDO)

N. T. B. (REQUERIDO)

G. J. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000455-61.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: SERGIO JOSE PASQUALLI REQUERIDO: HENRY BRISOT, 

MAYLLA CRISTINA ALVES OLIVEIRA BRISOT, GILBERTO JOAO BRISOT, 

NEIVA TORIANI BRISOT Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por SÉGIO JOSÉ PASQUALLI, em face da decisão proferida ao id. 

24611555. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme previsto no 

art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a oposição de embargos de 

declaração quando na decisão houver contradição, obscuridade, omissão 

ou para correção de erro material. Contudo a discussão quanto a 

fundamentação da decisão os embargos declaratórios não se prestam a 

veicular insatisfações quanto ao conteúdo da decisão embargada. Não 

são via processual para reexame do decidido ou dos elementos e provas 

dos autos. Têm a sua finalidade direcionada e limitam-se a corrigir defeitos 

inerentes à decisão embargada. Visando aperfeiçoá-la, sanando 

obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes. Ausentes 

tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a forma desses 

pretensos vícios. Por derradeiro, se a parte embargante objetiva o 

reexame do decidido, não será pela via estreita dos embargos 

declaratórios que se há de modificar o julgado, e sim pela via recursal 

própria. Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença. Persiste a decisão tal 

como está lançada. INTIME-SE. P.R.I. (assinado eletronicamente) 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito SAPEZAL, 6 de novembro de 

2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000835-84.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI LUIZ DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO DA SILVA (EXEQUENTE)

VALTEIR PEREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS FREITAS FUGIHARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES OAB - RO2542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VITORINO DE SOUZA (EXECUTADO)

APARECIDO VITORINO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos. Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado 

de 13.06.2017, implantado nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato 

Grosso da Central de Processamento de Diligência para Oficiais de 

Justiça, que entrou em vigor na data do dia 26.06.2017, a forma de 

pagamento, descrita a seguir: Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o 

pagamento de diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: www.tjmt.jus.br COMO LOCALIZAR: Para Emissão de Guia de 

Diligência: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao Guia de 

C o m p l e m e n t a ç ã o  d e  D i l i g ê n c i a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao OU AINDA: 

Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências – Emissão 

de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo e não o 

código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se urbano), para 

zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde ocorrerá a 

intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001433-38.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROTECNICA PRISMA LTDA - EPP (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1001433-38.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: JOSE DA SILVA REQUERIDO: ELETROTECNICA PRISMA 

LTDA - EPP Trata-se de Carta Precatória oriunda da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com a finalidade de inquirição das 

testemunhas arroladas pelo autor. Assim sendo, designo audiência para o 

dia 12 de fevereiro de 2020, às 13h30min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso) para cumprimento da missiva. Intimem-se as testemunhas 

arroladas através do DJe. Comunique-se ao Juízo deprecante. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sapezal/MT, 09 de janeiro de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113843 Nr: 4382-86.2018.811.0078

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDSA, VRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA encontra-se guardado 

em pasta própia na secretária, aguardando retirada das partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106149 Nr: 4639-48.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO IGNACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:MT/14.878

 DECISÃO

Analisados os autos, verifico que não há óbice para o deferimento do 

pedido formulado pelo réu (ref. 59), eis que se fundamenta em motivos 

legítimos.

Dessa forma, sem mais delongas, DEFIRO o pedido formulado por Jairo 

Ignacio da Silva, na medida em que AUTORIZO sua mudança para 

Aripuanã/MT.

Expeça-se carta precatória para comarca de Aripuanã/MT, para aquele 

juízo fiscalize o cumprimento da suspensão condicional do processo do 

réu Jairo Ignacio da Silva, que se encerrará em 17/10/2020.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110529 Nr: 2378-76.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos, dentro do prazo 

legal, quanto a centidão do Oficial de Justiça ref. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115807 Nr: 5540-79.2018.811.0078

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANZAL TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉIA REGINA SACHINI MARCELINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO IRANI FLORES - 

OAB:50395, LUIZ CARLOS PROVIN - OAB:22366, MARCO ANDREI 

TURMENA - OAB:65375, THAIS HIROMI MAEDA - OAB:85632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos, dentro do prazo 

legal, quanto o retono do AR ref. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106883 Nr: 28-18.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRY BRISOT, MAYLLA CRISTINA ALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, 

DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:19878/O, SILVIO HENRIQUE CORREA - OAB:9979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:7.172 MT

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos, dentro do prazo 

legal, quanto o retono do AR ref. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113738 Nr: 4310-02.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto as certidões 

do Oficial de Justiça ref. 38 e 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107581 Nr: 518-40.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERNANDO SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOL SEED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO VALENTE - 

OAB:MT/8.116-B, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO NOFFKE - 

OAB:35569/PR, MARIA FERNANDA MACANHÃO - OAB:74.478

 Intima-se a parte autora da contestação de ref. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97772 Nr: 595-83.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONTINA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos, dentro do prazo 

legal, quanto o retorno do AR ref. 81 e 82.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100834 Nr: 2092-35.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/O

 Intima-se a parte requerida na pessoa de seu(a)advogado(a)a 

comparecer à audiência de Conciliação no Fórum desta Comarca no dia 

05/03/2020 às 2:40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103063 Nr: 3163-72.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA 

DISAL DE CONSÓRCIO S/C LTDA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIL EVANGELISTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos, dentro do prazo 

legal, quanto a centidão do Oficial de Justiça ref. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81650 Nr: 898-68.2015.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIPO SIQUEIRA DA COSTA, JOSEMAR 

MOURA MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André De Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos, dentro do prazo 

legal, quanto a centidão do Oficial de Justiça ref. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85991 Nr: 2502-64.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos, dentro do prazo 

legal, quanto a certidão do Oficial de Justiça ref. 96.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113843 Nr: 4382-86.2018.811.0078

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDSA, VRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT

 Certifica-se para os fins de direito que presente no balcão desta 

Secretaria o Sr. VALDECI RODRIGUES SIMPLICIO, dizendo que vem no 

prazo legal dizer que foi intimado da r. sentença de proferida, e que deseja 

recorrer relativamente ao valor da pensão estipulada, pois n]ao possui 

condições de pgar o valor pois paga outras pensões alimenctícias e é pai 

de 08 filhos. E, por não possuir condições de contratar advogado e a vista 

que a parte Requerente é Assistida pela Defesnoria Pública, vem solicitar 

seja-lhe nomeado advogado dativo, ao foi foi nomeada a Dra. PATRÍCIA 

ECHER a qual será comunicada via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101830 Nr: 2563-51.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO AFONSO VOGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAL ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19912/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar quanto a juntada de AR ref. 

39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83980 Nr: 1776-90.2015.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFLASIO SOARES, MARIA CRISTINA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AUDO LUIZ SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o Inventariante na pessoa de seu(a)advogado(a)a s emanifestar 

nos autos conforme Manifestação Ministerial de ref. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89336 Nr: 548-46.2016.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEIA CRISTINA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO QUEIROZ OUVIRES, ANA LUCIA DA 

SILVA BAIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a Inventariante na pessoa de seu(a)advogado(a)a se manifestar 

conforme Manifestaçao Ministerial de ref. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90051 Nr: 746-83.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO FERREIRA DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - 

OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que esteve em balcão, o Sr. LEONARDO FERREIRA DE 

CAMARGO, na opotunidade o mesmo foi intimado para realizar o 

pagamento das divídas, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia de 

R$ 10.318,75 (dez mil trezentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos) valor devido em favor da exequente com juros de mora e 
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atualização conforme determinado na sentença.

Leonardo Ferreira de Camargo disse ainda que teve sua conta bancária 

bloqueada, no valor de 204 reais. (BANCO DO BRASIL).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93173 Nr: 1764-42.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO JOSÉ WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JUAREZ TAMIOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMANTHA BALTIERI 

CARVALHO - OAB:MT 16.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 Intimo as partes na pessoa de seus advogados a comparecerem na 

audiência de conciliação designada para o dia 05/03/202, às 16:00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97720 Nr: 576-77.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DEMOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESA 

JUNIOR - OAB:107.414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar e requerer o que de direito no 

prazo de 05 (cinco)dias conforme r. Decisão de ref. 40.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98520 Nr: 958-70.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BAPTISTA, VERIDIANA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE FARIA, TAYLA LARA 

SCHERWINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22.462, PATRICIA ECHER - OAB:12274/MT, ROGERIO DE CAMPOS 

- OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 Intima-se a parte requerida na pessoa de seu(a)advogado a tomar ciência 

da r. Sentença de ref. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110680 Nr: 2453-18.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLDEMAR EICHELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIVALDO FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:37773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos, dentro do prazo 

legal, quanto o retorno do AR, ref. 14.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 36741 Nr: 1570-86.2009.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, os autos seguem 

à conclusão do juiz para exame de eventual absolvição sumária, nos 

termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CPP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 12 DE 

MARÇO DE 2020, ÀS 17H00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Expeça-se carta precatória para Comarca de Cuiabá/MT, para que aquele 

juízo proceda com o interrogatório do réu.

Considerando que existem testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa que residem em comarcas diversas, expeça-se carta precatória 

para oitiva das testemunhas.

Cadastre-se o advogado do réu no sistema apolo para recebimento das 

devidas intimações.

Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000431-33.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RITA VITORIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SAPEZAL VARA ÚNICA DE SAPEZAL Av. Pirambóia, 800, CENTRO, 

SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE 

SENTENÇA Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CONRADO MACHADO SIMÃO. PROCESSO n. 

1000431-33.2019.8.11.0078 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: RITA 

VITORIA DOS SANTOS Endereço: Rua das Violetas, QD,157 LT,12, n 331, 

duas ruas abaixo da Padaria Central, Bairro Popular, SAPEZAL - MT - CEP: 

78000-000 POLO PASSIVO: Nome: PAULO CESAR DA SILVA SOUZA 

Endereço: Rua Castro Alves, n1221, Telefone (27) 9 9265-8342, Bairro 

Centro, NOVA UNIÃO - RO - CEP: 76924-000 FINALIDADE: efetuar a 

citação E A INTIMAÇÃO DO polo passivo DESPACHO/ DECISÃO: Vistos 

etc.Trata-se de ação de divórcio direto ajuizada por RITA VITORIA DOS 

SANTOS em face de PAULO CESAR DA SILVA SOUZA, ambos 

qualificados nos autos.Vieram os autos conclusos.É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO.No caso em tela, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória.Efetivamente, a cognição do Juízo resume-se às provas já 

carreadas aos autos, seja por conta dos efeitos da revelia e presunção 

de veracidade dos fatos alegados na inicial ou porque os próprios 

documentos que a instruíram corroboram esse desfecho.Destaco a 

desnecessidade de remessa dos autos ao Ministério Público Estadual eis 

não possuem filhos.Não há preliminares a serem analisadas, e passo 

neste momento a análise do mérito da presente Ação.Com efeito, a vigente 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º (alterada pela Emenda 

Constitucional nº 66, de 13.7.2010, em vigor a partir do dia 14.7.2010), traz 

a seguinte redação:"Art. 226 (omissis)(...)§ 6º O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio."A alteração no texto constitucional em testilha 

veio a facilitar a dissolução da sociedade e do vínculo conjugais, 

outorgando às partes a possibilidade de intentarem o divórcio direto 

imediato, a tornar despicienda a etapa da separação judicial que, por muito 

tempo, consistia em verdadeiro estágio intermediário entre o casamento e 
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o divórcio.Na hipótese, tem-se pedido de divórcio direto imediato, 

formulado com supedâneo na nova redação do texto 

constitucional.Assente tal premissa, é certo que a manutenção da vida do 

casal tornou-se insustentável, pelo que a decretação do divórcio é de 

rigor.Com efeito, conforme já mencionado na exordial, o casal não possui 

bens e não possui filhos, não possuem interesse na realização de 

audiência de conciliação, bem como por ser o divórcio um direito 

potestativo, não há razão para postergar a decretação do divórcio, sendo 

que eventual contraditório e vistas ao Ministério Público em nada alterariam 

o exercício do direito potestativo.Ante o exposto, DECRETO o divórcio do 

casal, com fundamento no art. 226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o 

processo COM RESOLUÇÃO de mérito nos termos do artigo 487, I do 

CPC/2015.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz 

Diretor do Foro da Comarca de JOAQUIM Nova União/RO para que 

determine a expedição de mandado de averbação (art. 10, I, do Código 

Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro Civil competente, adotando as providências necessárias, 

devendo encaminhar a este juízo a certidão devidamente averbada para 

posterior levantamento dos requerentes.Após, cumpridas as formalidades 

legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte autora.Cite-se e intime-se a parte 

requerida por EDITAL.SEM CUSTAS.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências Conrado Machado Simão. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, DOUGLAS MESSIAS GUSMAO, 

digitei. SAPEZAL, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000279-34.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCIR PAULINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ELUZIA MARIA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DESPACHO Processo: 1000279-34.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO REQUERIDO: JOSE 

ALCIR PAULINO Vistos. Diante do postulado no ID n. 26379753, 

devolva-se a missiva ao juízo deprecante independentemente de 

cumprimento, consignando-se nossas homenagens. Cumpra-se. 

TABAPORÃ, 28 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32241 Nr: 1223-87.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor dos Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALMOR DOS SANTOS ROCHA, Cpf: 

00005102/935143, Rg: 2585070-9, Filiação: Neusa Maria Correia dos 

Santos e Carlos Alberto da Rocha, data de nascimento: 17/12/1994, 

brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), laminador. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal movido em face do réu Valmor 

dos Santos Rocha pelo Ministério Público Estadual, cujo mesmo fora 

denunciado com incurso no delito previsto no art. 155, Caput, do Código 

Penal, aplicando-se agravante prevista no art. 61, I, do CP.

Despacho: Vistos.Antes de determinar a citação do réu via edital, 

proceda-se com a busca via BACENJUD, INFOJUD e anotações 

cadastradas nos sistemas de tramitação de processos deste Tribunal 

(Apolo e Pje), caso houver respostas, expeça-se carta 

Precatória.Lembre-se que se deve expedir precatórias para todos os 

endereços constantes via BacenJud, com exceção daqueles aos quais já 

foi tentada a citação. Uma vez infrutífera tal busca ou infrutíferas as 

tentativas de citação nos endereços indicados na busca via BACEN, 

determino sua citação pela via edital. Assim, cite-a dos termos da 

denúncia para responder a acusação, por escrito, através de Advogado, 

no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário, sob pena de reclusão. Para tanto, caso 

a citação se dê por edital, atente-se na forma do artigo 361 e seguintes do 

Código de Processo Penal, com prazo de 15 (quinze) dias. Deixando o réu 

de apresentar resposta escrita ou não constituindo advogado nos autos, 

vistas ao MPE e, após, tornem os autos conclusos.Determino o perdimento 

de metade da fiança eventualmente prestada de acordo com o artigo 343 

do CPP, caso tenha sido prestada, devendo, após descontados os 

encargos e custas processuais ser recolhida ao fundo penitenciário (art. 

345 CPP).Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCAS BARROS DA 

SILVA , digitei.

Tabaporã, 11 de dezembro de 2019

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11269 Nr: 23-89.2011.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Martins Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Agnaldo Valdir Pires - OAB:MT/10.999-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILTON MARTINS GARCIA, Cpf: 

04706691877, Rg: 3.241.350-0, Filiação: Carmen Garcia Martins e Aniceto 

Martins Rebolho, data de nascimento: 27/09/1961, brasileiro(a), natural de 

Paranacity-PR, solteiro(a), comerciante, Telefone 9679-0369. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: “Ex positis”, forte em tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão formulada na denúncia para o fim de CONDENAR Nilton Martins 

Garcia, na prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de nº 

11.343/06.4.DOSIMETRIAEm atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 

do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 

5º, XLVI da Carta Magna, passo a dosar a pena do réu, sendo necessário 

aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes 

e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento.4.1. Da 

dosimetria em relação a pena do réu Nilton Martins Garcia:A pena prevista 

para o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 é de 05 

(cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) 

a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.4.1.1 Circunstâncias JudiciaisEm 

conformidade com o art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06, 

passo a analisar as circunstâncias judiciais:•culpabilidade: a conduta do 

réu é reprovável, mas não autoriza um aumento de pena por tal 

circunstância, já que a intensidade do dolo cingiu-se à conformação das 

elementares típicas;•antecedentes: não consta, consoante certidão de fls. 

88;•motivos do crime: não há outros motivos evidentes que não a simples 

v a n t a g e m  p a t r i m o n i a l  d e c o r r e n t e  d a  t r a f i c â n c i a  d e 

entorpecente;•circunstâncias do crime: normais ao delito praticado, não 

havendo que se falar em aumento de pena;•conduta social: não há nos 

autos elementos capazes de revelar a conduta do réu no âmbito familiar, 

no trabalho, sendo que na sociedade, tal circunstancia já foi considerada 

quanto aos antecedentes.•personalidade: não há elementos nos autos 

para aferir tal circunstância judicial;•consequências: foram consequência 

lógica do referido delito e, por não ter ultrapassado a “normalidade” das 

consequências, não merece aumento.•comportamento da vítima: em nada 

colaborou para a prática da conduta do réu.Assim, analisando todas as 

circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, em especial aquela 

descrita no artigo 42 da Lei 11.343/06, entendo ser suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime, tendo em vista que não consta 

circunstancia desfavorável, a fixação da pena-base no mínimo legal de 05 

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 4.1.2 

Circunstâncias Legais•Agravantes: Não há;•Atenuantes: Não há.Destarte, 

converto a pena-base em provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(qu inhentos)  d ias -mul ta .  4 .1 .3  Causas  de  Aumento  e 

Diminuição•Majorantes: Não há;•Minorantes: Verifica-se que o réu é 

primário e de bons antecedentes, e não há provas nos autos de que ele 

se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, ao 

contrário, consta que o réu, na época, mantinha uma loja de produtos 

agropecuários – fato pelo qual deve incidir a causa especial de diminuição 

prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, merecendo a pena ser 

reduzida em 1/3 (um terço); justifico o quantum da diminuição em virtude 

da expressiva quantidade da droga, frente à região interiorana onde 

ocorreu a apreensão, para que assim, a pena privativa de liberdade reste 

proporcional ao delito praticado, alcançando-se assim os fins da pena; 

desta forma, diminuo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 200 

(duzentos) dias-multa.Portanto, cabe ao réu à pena final de 3 (três) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.4.1.4 Pena 

FinalCabe ao réu Nilton Martins Garcia a pena final de 3 (três) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multaFixo o valor de 

cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, face à situação 

econômica da ré (art. 49, § 1º e art. 60, ambos do CP). Deve o valor do 

dia-multa ser atualizado monetariamente a partir da data do fato (STJ-Resp 

91.264-SP, DJU de 02.03.98, p. 128).5. Regime de CumprimentoTraz o Art. 

387, §2º do CPP, § 2o “O tempo de prisão provisória, de prisão 

administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será 

computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa 

de liberdade”.Nesse sentido, tem-se que é irrelevante, nesse momento, 

realizar a detração, ante a quantidade da pena aplicada e, o regime 

prisional respectivo.Com efeito, o regime de cumprimento de pena da ré 

deverá ser INICIALMENTE ABERTO, em consonância com o art. 33, § 2º, 

“c”, do Código Penal, sendo inconstitucional, por ferir o princípio da 

individualização da pena, o regime inicialmente fechado previsto na lei dos 

crimes hediondos, consoante julgamento proferido pelo Plenário do C. STF 

(HC 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27.6.2012), e recentemente 

referendado no julgamento do HC n. 118.533/MS, julgado em 23/6/2016, de 

relatoria da Ministra Cármen Lúcia, na qual se assentou que “o crime de 

tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda”.6. Substituição 

por Restritivas de Direitos e SURSISDe igual forma, tendo em vista o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade 

da parte final dispositiva do art. 44 da Lei 11.343/06 sobre a vedação da 

conversão das penas em restritivas de direito, passa-se à análise quanto 

aos requisitos para tal substituição. Com fulcro no art. 44 e seu § 2º do 

CP, estão presentes os requisitos legais, pelo que substituo a pena 

privativa aplicada por duas penas restritivas de direitos: a) a primeira 

consistente na prestação de serviços à comunidade, devendo as 

atividades ser atribuídas conforme as aptidões do réu, sendo cumpridas à 

razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a 

não prejudicar a jornada normal de trabalho, em local a ser designado em 

audiência admonitória; b) a segunda consistente em prestação pecuniária, 

no valor de 01 (um) salário mínimo, à conta vinculada para projetos 

sociais.Justifico a escolha de tais penas, pois o trabalho junto à 

comunidade tem excelente efeito ressocializador, além do que a prestação 

pecuniária é extremamente educativa, especialmente em face dos fatos 

apurados neste processo, ajudando a incutir no réu que sua conduta foi 

totalmente avessa ao trabalho e ao ganho honesto do dinheiro.A teor do 

que dispõe o art. 77, III, do Código Penal, incabível a substituição 

condicional da pena, eis que já operada a substituição por pena restritiva 

de direitos.7. Apelo em liberdadeConforme jurisprudência do STF e STJ, 

considerando o regime aberto substituído por pena restritivas de direitos, 

concedo o direito de apelar em liberdade.8. DISPOSIÇÕES FINAISOFICIE-SE 

a Delegacia para que efetue a destruição da droga que eventualmente se 

encontra apreendida, devendo comunicar com antecedência a este juízo e 

ao Ministério Público a data designada para tanto.Determino o perdimento 

de eventuais valores apreendidos em favor da União, por tratar-se de 

dinheiro proveniente do crime.Após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências: a)Expeçam-se as respectivas Guias de Execução 

Penal, encaminhando-a à Vara de Execuções Penais em que o réu esteja 

submetido;b)Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do 

disposto no artigo 15, inciso III, da CF;c)Comunique-se ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca para as anotações pertinentes; d)FIXO proporcionalmente em 4 

URHS os honorários do D. Causídico Magaiver Baesso dos Santos, 

nomeado para fins de apresentação de alegações finais, na forma da 

Tabela XIX da OAB/MT. Sendo assim, EXPEÇA-SE certidão para fins de 

recebimento da respectiva importância. e) Deixo de condenar o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, vez que foi assistido por 

advogado nomeado.Cumpra-se, no que mais for pertinente, o Código de 

Normas da Corregedoria-Geral de Justiça.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Stefany Carolina Krebs, 

digitei.

Tabaporã, 27 de janeiro de 2020

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12285 Nr: 278-13.2012.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzeni Barbosa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação do INSS, acerca do retorno dos autos do TRF, no prazo legal, 

bem acerca do documento de fls.182.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22708 Nr: 664-72.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Candido, Silvia Regina Binotti Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares Domingos dos Santos, Antonio Joaquim 

Braga, Maria Costa Braga, Pedro Bonifácio, Marinete Fernandes dos 

Santos Bonifácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:MT/3.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ercio Erno Ketzer - 

OAB:5072/MT

 Impulsiono os presente autos com a finalidade de abrir vistas as partes, 

na pessoa de seus advogados, acerca do Arresto no rosto dos autos, 

nos termos das certidões de fls. 504/505.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000447-36.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO(A))

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000447-36.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS REQUERIDO: 

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, ALEXANDRA MARCOLINA DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte 

requerida insurge-se quanto a ausência de intimação da audiência que 

colheu o depoimento da testemunha José Carlos Cândido. Atento a tal 

alegação este juízo determinou a certificação, pela Sra. Gestora, acerca 

da intimação das partes, isto em decisão de Id. n.º 27295942. Por força de 

aludida decisão restou certificado, em Id. n.º 27414493 que: “Certifico que, 

em cumprimento à decisão proferida (ID. 27295942), entrei em contato 

telefônico com o Juízo de Sinop-MT, e em conversa com o servidor Felipe 

Nascimento Nunes, lotado na 2ª Vara Cível da referida Comarca, sob a 

matrícula 39325, obtive a informação de que a parte requerida não foi 

intimada por eles acerca da audiência designada nesta comarca, 

entretanto segundo afirmou o servidor, ambas as partes foram 

devidamente intimadas quanto a expedição da presente missiva, tendo 

inclusive a parte requerida sido intimada para pagamento das custas de 

expedição. Certifico ainda, que o Juízo Deprecante fora devidamente 

oficiado quanto a designação da audiência, conforme se verifica do ofício 

de ID. 256528999 e comprovante de envio de ID. 25677807.” (destaque 

acrescido) Desta forma, sendo as partes intimadas da expedição da 

presente missiva, bem como, sendo o juízo deprecante oficiado com a 

informação das datas designadas para realização da solenidade nestes 

juízo, sem maiores delongas, entende-se como superada a tese aventada. 

Nesse sentido leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: 

"O patrono da parte deve ser intimado da expedição da carta para que 

possa acompanhar e participar da produção da prova oral no juízo 

deprecado. A ausência dessa intimação constitui-se em cerceamento de 

defesa". (in Código de Processo Civil comentado e legislação 

extravagante. 11ªed. São Paulo:RT,2010.p.672) Estancando a tese do 

requerido, a Sumula n.º 273 do E. STJ dispõe que: “Intimada a defesa da 

expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data 

da audiência no juízo deprecado.” Posto isso, entendendo que a finalidade 

da missiva restou cumprida, determino a devolução ao juízo deprecante. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001163-21.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELITO BATISTA DALLABRIDA (EXECUTADO)

CENIR JOSE DALLABRIDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1001163-21.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Considerando 

Art. 389 CNGC/TJMT, impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora, por seu procurador, para no prazo de 15 dias, efetuar o 

recolhimento de diligencia de Oficial de Justiça, para cumprimento de 

mandado em Comarca Diversa, via PJe, comprovando-se nos autos o 

devido recolhimento para que seja eaxpedido o mandado e encaminhado 

diretamente a Central de Mandados do Juízo Deprecado para o efetivo 

cumprimento, sem a necessidade de recolhimento de taxas e custas 

processuais de distribuição da Carta Precatória. Tapurah/MT, 28 de janeiro 

de 2020. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65118 Nr: 2359-77.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DA FONSECA, Luiza 

Francisca da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 65118

VISTOS.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, ajuizada por COOPERATIVA DE 

CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO 

– SICREDI OURO VERDE em face de ANTONIO RODRIGUES DA FONSECA 

e LUIZA FRANCISCA DA ROCHA, através da qual pretende o recebimento 

de seu crédito.

Às fls. 62/64-v, as partes realizaram composição amigável, pugnando pela 

homologação do acordo e extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Assim, analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre 

as partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

62/64-v, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 
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III, b, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios e custas processuais remanescentes nos termos 

do item 10 do acordo (fls.62/64-v).

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62577 Nr: 774-87.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GUIDARINI, VALDECIR BATISTA 

GUIDARINI, Mallucy Statzmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em 

tramite entre as partes acima identificadas.

Em petição de p. 23, o autor informou o cumprimento do acordo, 

requerendo a extinção da presente demanda.

 Assim, considerando que houve o adimplemento integral da obrigação. 

Por isto, DECLARO EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito, para que proceda baixa de 

eventuais inscrições.

 Custas processuais se houverem, pelos executados (item “5” da p. 

15/verso).

Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 1041-35.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Herculano Belini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:OAB/MT 15469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código: 42101

Vistos.

Cuida-se de impugnação à execução oposto pelo INSS – Instituto Nacional 

do Seguro Social em face de Darci Herculano Belini.

 Intimada para se manifestar sobre a impugnação à execução, a parte 

exequente deixou transcorrer o prazo in albis (f.125), aceitando, 

tacitamente, a argumentação da parte executada.

Isto posto, ante a inércia da exequente, julgo procedente os embargos à 

execução opostos pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

homologando o cálculo apresentado pela autarquia federal (fl.122).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 01 de agosto de 2019.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63970 Nr: 1655-64.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Evandir da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VICENTI GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE 

ALBUQUERQUE PISSINI - OAB:2326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO VICENTI GIRARDI, Cpf: 

02053136987, Rg: 631.492, casado(a), agropecuarista. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO \b0 da parte acima qualificada para, \b querendo, 

impugnar a avaliação da fração de 10ha do imóvel denominado Fazenda 

Aragarças I, com área total de 496,0890ha, localizada no município de 

Tapurah/MT, matriculado no CRI de Lucas do Rio Verde/MT, sob o nº 

5.022, realizada às fls. 13 dos presentes autos.

Despacho/Decisão: Autos nº 1655-64.2018.811.0108 – Código 

63970Vistos, etc.Por estar em local incerto e não sabido, intime-se a parte 

executada por edital com o prazo de 30 dias, para querendo, impugnar a 

avaliação realizada à fl. 13.Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltam os autos à conclusão.Cumpra-se.Tapurah/MT, 23 de 

janeiro de 2020.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 24 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67045 Nr: 3314-11.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA SONIA DE ARAUJO BRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BRANDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECIR BRANDO DOS SANTOS, Cpf: 

05603321148, Rg: 146538290, Filiação: Maria Aparecida Miranda e Natalio 

Brando dos Santos, data de nascimento: 26/05/1996, brasileiro(a), natural 

de Juara-MT, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código nº 67045VISTOS.JOSEFA SÔNIA DE ARAÚJO BRANDO 

ajuizou a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO em desfavor de VALDECIR 

BRANDO DOS SANTOS, pretendendo ver extinta a sociedade conjugal, 

além de que seja retificado seu registro civil, a fim de que volte a utilizar o 

nome de solteira.Com a inicial, apresentou cópia dos documentos 

pessoais, comprovante de endereço e cópia do assento de 

matrimônio.Narra a exordial que as partes contraíram matrimônio nos idos 

de 2014, porém não adquiriram bens na constância do casamento e 

tampouco tiveram filhos em comum.Apesar de tentada a citação, o 

requerido não foi encontrado.Na audiência de conciliação, a requerente 

pleiteou o julgamento da lide, decretando-se o divórcio do casal. É o relato 

do essencial. Fundamento e decido.De início, verifica-se que na 

constância do casamento, consoante informações aventadas na peça 

vestibular, não advieram filhos e não foram adquiridos bens 

patrimoniais.Logo, tendo em vista o suprimento do lapso temporal advindo 

do art. 226, § 6°, da Constituição Federal, após Emenda Constitucional nº 

66/2010, inexiste instituto jurídico hábil para impedir a aplicação do art. 

1.571, inciso IV do Código Civil. Dessa maneira, a pretensão de divórcio, 

trata-se de direito potestativo da parte requerente e, indiretamente, da 

própria parte requerida, cabendo a um deles somente judicilializar o pedido 

e a intimação da outra parte acerca do teor da sentença 

d e c l a r a t ó r i a - c o n s t i t u t i v a  d o  s t a t u s  d e  s o l t e i r o ( a )  e 

declaratória-desconstitutiva do status de casado(a).Assim, havendo a 

expressa manifestação de vontade de um dos nubentes em não mais 

continuar a viga conjugal, tal elemento volitivo é o bastante para a 

concessão do divórcio em consonância com o art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do novel Código e Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação e, via de 

consequência, DECRETO o divórcio de JOSEFA SÔNIA DE ARAÚJO 

BRANDO e VALDECIR BRANDO DOS SANTOS, nos termos do art. 1.571, 

inciso IV e do art. 1.580, § 2º do Código Civil, bem como do art. 24, Lei 

6.515/77.Ante a expressa manifestação, DETERMINO que a cônjuge virago 
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volte a usar o nome de solteira, qual seja: JOSEFA SÔNIA DE ARAÚJO 

(CC, art. 1.571, § 2º).Por conseguinte, EXPEÇA-SE mandado ao Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Naturais competente, nos termos do art. 32, 

da Lei nº 6.515/77, c/c art. 10, inciso I, do Código Civil, e artigo 29, § 1º, 

alínea “a”, Lei nº 6.015/73, de modo a proceder à averbação 

correlata.ISENTAS as partes de custas e honorár ios 

advocatícios.Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o 

necessário, ARQUIVANDO-SE ao final com as cautelas de 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Tapurah/MT, 23 de 

outubro de 2019.Melissa de Lima AraújoJuíza de Direito em substituição 

legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 24 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69931 Nr: 875-90.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK MOCELIN SCHNAIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Karolina Pasko dos Santos Fonseca - 

OAB:23579/O

 Vistos,

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Francinaldo Costa 

Marinho, conforme requerido pelas partes.

Considerando a manifestação do acusado e defesa, procedo o 

interrogatório nesta assentada.

Diligencie a secretaria sobre a carta precatória expedida, certificando nos 

autos.

Designo audiência em continuação para o dia 28 de fevereiro de 2020, 

14h.

Intime-se a testemunha Alex Rodrigues Alves Lima, policial civil, bem como 

o acusado para que participe da solenidade na data aprazada, 

oficiando-se o estabelecimento prisional.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55520 Nr: 2438-27.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 

carreado aos autos as fls.127/130.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70225 Nr: 979-82.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fromming

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B, Defensoria Pública de Tapurah-MT - 

OAB:TAPURAH

 Impulsiono os autos para promover a intimação da douta advogada 

nomeada aos autos, para no prazo de 03 dias apresentar razões de 

apelação,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42515 Nr: 1479-61.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o despacho de fls. 112 teve a sua publicação 

direcionada para o antigo patrono, impulsiono os autos para proceder a 

intimação dos novos procuradores acerca da decisão a seguir trasncrita: 

"AUTOS N.º 1479-61.2013.811.0108 – CÓDIGO: 42515 VISTO. Em razão 

ao petitório retro (pp. 103/111), diante a informação de falecimento do 

primeiro patrono da autora, intime-se o novo patrono para que no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente aos autos Certidão de Óbito do advogado 

falecido, sob pena de indeferimento.

 Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 28 de novembro de 2019. Melissa de Lima Araújo

Juiz de Direito em Substituição Legal"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68459 Nr: 399-52.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584, Defensoria Pública de Tapurah-MT - 

OAB:TAPURAH

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a 

pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para CONDENAR LUIS 

GUILHERME LOPES DOS SANTOS, dando-o como incursos nas penas do 

artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.Passo a dosar as respectivas penas a 

serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5°, 

inciso XLVI, da Constituição Federal, 29, caput, e 68, caput, ambos do 

Código Penal.Registro, por oportuno, que as penas de multa serão fixadas 

em patamar correspondente à exata proporção entre estas e as penas 

privativas de liberdade relativas a cada tipo penal..Dessa forma, o 

acusado LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS fica condenado 

definitivamente a pena de em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses e 15 

(quinze) dias de reclusão, além de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa.4 

- DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENACom fundamento no artigo 33, 

§3°, e artigo 59, todos do Código Penal, e tendo em conta que parte das 

circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, bem como que o 

condenado se dedica a atividades criminosas, deverá iniciar o 

cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão 

em regime FECHADO.).K) Fixo a título de honorários advocatícios o valor 

de 2 URH R$ 1.857,03 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e três 

centavos) – Tabela de Honorários da OAB/MT, a advogada Dra. AMANDA 

DE SOUZA CAMPOS BELO, OAB/MT 12.584/O, devendo ser suportado 

pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista as manifestações como 

defensor dativo ( Informativo 659 do STJ ).G) Sobrevindo recurso, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para 

contrarrazões, após, remetam-se ao E. TJMT.Não havendo recurso, 

estando tudo cumprido, arquivem-se os autos.Expeça a Secretaria o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tapurah/MT, 

28 de janeiro de 2020.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70138 Nr: 944-25.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcelo de Almeida, WENDEL AMARAL 

DOS SANTOS, NATANAEL SANTOS SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Vistos,

Objetivando garantir a plenitude de defesa, bem como tendo em vista que 

a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta comarca, nomeio o 

advogado Ana Paula de Arruda Lima, OAB/MT n. 23.001/O, para 

patrocinar os interesses de Natanael Santos Silva somente nesta 

audiência.

 Intime-se a defesa de Natanael Santos Silva (fls. 161v) para que 

apresente justificativa do não comparecimento à audiência, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de restar caracterizado o abandono do processo e 

de aplicação de multa no valor de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, 

nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, sem prejuízo da 

configuração de falta funcional do causídico (art. 34, inciso IX e XI, da lei 

n. 8.906/94).

No mais, considerando que não houve requerimento de diligências cuja 

necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução 

(art. 402, CPP), declaro encerrada a instrução. Remetam-se os autos ao 

Ministério Público para apresentação de alegações finais, nos termos do 

artigo 403, §3º, CPP. Após, intime-se a defesa para a mesma finalidade, no 

prazo legal.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12425 Nr: 210-02.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE MARSARO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIHANA DE PAULA FRANCO - 

OAB:6871-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRENE MARSARO ME, CNPJ: 

02210005000174. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. bem como, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue 

o pagamento do saldo devedor das Custas Processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos)e Taxa Judiciária 

no importe de R$ 144,44 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e 

quatro centavos), nos termos da Sentença prolatada nos autos acima 

identificados, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Sentença: Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos 

artigos 156, inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de 

Processo Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado 

satisfez a obrigação.Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, 

fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(s).Custas pelos executados se houver.Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Lucas do 

Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de dezembro de 2018.MELISSA DE LIMA 

ARAÚJOJuíza de Direito em Substituição

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jean Alencar Scheck, 

digitei.

Tapurah, 27 de janeiro de 2020

Valnice Wagner Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23199 Nr: 1054-73.2009.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA GUARAMINI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MADEIREIRA GUARAMINI LTDA - ME, 

CNPJ: 01769422000199. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, apresentar contrarrazões ao recurso de apleção.

Resumo da Inicial: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA em face de MADEIREIRA GUARAMINI LTDA - ME, 

com valor da causa em 24/09/2008 - R$8.845,20, referente ao débito de 

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental instituída pelo art. 1º da Lei 

10.165/2000., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1502112/2008. Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/09/2008

Despacho/Decisão: Código nº 23199Vistos.Apresentadas as razões de 

apelação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, fazendo consignar as nossas homenagens.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Tapurah/MT, 23 de outubro de 2019.Melissa de 

Lima AraújoJuíza de Direito em substituição legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 27 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24052 Nr: 318-21.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO A AQUINO, RICARDO ALONSO 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO ALONSO AQUINO, Cpf: 

81594860149, Rg: 1.233.770-6, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, apresentar contrarrazões ao recurso de apleção.

Resumo da Inicial: Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de RICARDO A AQUINO e RICARDO ALONSO 

AQUINO, com valor da causa em 10/03/2010 - R$13.823,57, referente ao 

débito de FALTA DE RECOLHIMENTO - ICMS NORMAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20095902. Data de Inscrição da 

Dívida Ativa: 18/11/2009.

Despacho/Decisão: Código nº 24052Vistos.Apresentadas as razões de 

apelação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, fazendo consignar as nossas homenagens.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Tapurah/MT, 23 de outubro de 2019.Melissa de 

Lima AraújoJuíza de Direito em substituição legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 27 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 56650 Nr: 436-50.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 

carreado aos autos as fls. 75/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56801 Nr: 521-36.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA BORGES ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277, RENATA CRISTINA PASTORINO 

GUIMARÃES RIBEIRO - OAB:197.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para manifestação quanto ao retorno da correspondência de citação com 

a anotação "mudou-se".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-49.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GUNTZEL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000163-49.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:ROSELI 

GUNTZEL - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS ASSMANN 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiências de Conciliação Data: 10/03/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, 

TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-87.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000038-87.2019.8.11.0085. 

AUTOR(A): JOSE LUIS PEREIRA RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM 

SINOP/MT Vistos. Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria 

por Invalidez c/c Pedido de Tutela de Provisória de Urgência de Natureza 

Antecipada proposta por JOSÉ LUIS PEREIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que está acometido de doença que o 

impossibilita para as atividades laborais, fazendo jus ao benefício de 

aposentadoria por invalidez. A inicial foi recebida ao Id. 18695211, sendo 

determinada citação da demandada, indeferindo o pedido de tutela 

antecipada, bem como nomeado médico perito para a realização de 

perícia. Laudo pericial encartado ao Id. 22566011. Devidamente citado o 

requerido apresentou contestação e documentos ao Id. 22660371. 

Impugnação à contestação de Id. 23515979. Vieram os autos conclusos. 

Eis o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao exame mérito. Pretende o 

autor a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ou 

auxílio-doença, uma vez que alega estar incapacitado definitivamente para 

o trabalho. Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, o benefício 

previdenciário da aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que, 

tendo cumprido o prazo de carência, “estando ou não em gozo de 

auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para 

o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago 

enquanto permanecer nesta condição”. Por sua vez, quanto ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo diploma que “será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. O 

prazo de carência de ambos os benefícios é de 12 (doze) meses, na 

forma do art. 25, I, da Lei nº 8.213/91, ressalvados os casos referidos 

pelo art. 26, II, da mesma lei, quando não é exigido o cumprimento de 

carência para pleitear o benefício. Por meio da interpretação sistemática 

dessas normas e de outros dispositivos do mesmo diploma, a 

jurisprudência firmou o seguinte entendimento quanto aos requisitos para 

a concessão de tais benefícios: “Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a 

carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou 

total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria 

por invalidez) para atividade laboral.” [AC 0038483-60.2015.4.01.9199 / 

RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, 

Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 p.480 de 27/11/2015]. No caso em tela, verifico que os 

elementos probatórios coligidos nos autos demonstram o atendimento dos 

pressupostos relativos ao benefício pleiteado. Primeiro, no que diz respeito 

à qualidade de segurado do autor, restou incontroversa nos autos pelo 

fato da própria autarquia a ter reconhecido, ao concedê-lo o benefício de 

auxílio-doença, que foi cessado em 05/12/2018. Analisando a prova 

pericial, observa-se que o “expert” asseverou de maneira categórica, no 

laudo pericial de Id. 22566011, que o autor é portador de: “SIDA, 

hipertensão Arterial, e Dislipidemia, doença crônica e definitiva, CID. B20.7, 

I11, E78. Incapacitado. Impedimento definitivo. Incapacidade definitiva e 

permanente para suas atividades laborativas. Em tratamento e 

acompanhamento desde 2007, por equipe multidisciplinar. Doença de 

etiologia distintas que evoluem para incapacidade definitiva para suas 

atividades laborativas (...)”. Assim, considerando que a parte autora se 

encontra definitivamente incapacitada, não reunindo, pois, condições de 

continuar o labor que regularmente exercia, faz jus a aposentadoria por 

invalidez, uma vez que comprovada a existência de todos os requisitos do 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91. Dessa forma, considerando as peculiaridades 

do caso e a questão da reabilitação, da simples análise do quadro clínico 

da autora, comprovado pela perícia, e das atividades que costumava 

desenvolver, é de se concluir pela impossibilidade de desempenhar 

atividade laborativa, de forma permanente e total. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRICULTOR. COLUNA. 

INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS. 

Demonstrado que na data do requerimento administrativo a parte autora 

apresentava inaptidão para as atividades laborativas habituais, deve ser 

concedido o auxílio-doença, convertido em aposentadoria invalidez a partir 

da data da perícia judicial, quando pelas condições pessoais restou 

evidenciada a incapacidade total e definitiva. (TRF-4 - AC: 9999 RS 

0014346-31.2010.404.9999, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO 

AURVALLE, Data de Julgamento: 24/11/2010, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 01/12/2010) (negritos acrescidos). Ressalve-se, é claro, 

a cobrança das parcelas pretéritas, que não são contempladas na 

vertente antecipação dos efeitos da sentença, lembrando que não há 
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nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria sentença, conforme 

orientação do STJ: “(...) III – De acordo com precedente da Turma, e boa 

doutrina, a tutela antecipada pode ser concedida com a sentença”.[1] 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido a implantar o benefício de aposentadoria por 

invalidez a JOSÉ LUIS PEREIRA, a partir da data da cessação do benefício 

de auxílio doença. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no 

prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

Sobre as parcelas em atraso, incidirá correção monetária a ser calculada 

pelo Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça 

Federal, mediante utilização do IPCA-E, e juros de mora conforme critérios 

da Lei nº 11.960/2009, contados a partir da citação. 09000857529 

JLBPS.143 JLBPS.55 JLBPS.55.3 – AÇÃO RESCISÓRIA – PREVIDENCIÁRIO 

– DOCUMENTO NOVO CAPAZ, POR SI SÓ, DE GARANTIR 

PRONCUNCIAMENTO FAVORÁVEL – RURÍCOLA – CIRCUNSTÂNCIAS E 

CONDIÇÕES PESSOAIS – RESCISÃO DO JULGADO – NOVO 

JULGAMENTO – APOSENTADORIA POR IDADE RURAL – ART. 143 DA LEI 

8.213/91 – REQUISITOS – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – PROVA 

TESTEMUNHAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DEVIDO – 

TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ... 8- Os juros de mora e a correção monetária deverão 

observar o decidido pelo Plenário do C. STF, no julgamento do RE 

870.947/SE, em Repercussão Geral, em 20/09/2017, Rel. Min. Luiz Fux, 

adotando-se no tocante à fixação dos juros moratórios o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e quanto à 

atualização monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E)... (TRF 3ª R. – AR 0003516-28.2008.4.03.0000/SP – 3ª S. – Relª 

Desª Fed. Lucia Ursaia – DJe 18.05.2018 – p. 296) No mesmo sentido: Nos 

termos do julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), pelo STF, em 

20/9/2017, a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública se dá 

através do IPCA-E. Os juros moratórios devem atender a disciplina da Lei 

11.960/2009, contados a partir da citação. (TRF 4ª R. – Ap-RN 

5014728-59.2013.4.04.7112 – 5ª T. – Rel. Altair Antonio Gregorio – J. 

08.05.2018). CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, 

que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo 

sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do 

STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

100 (cem) salários mínimos. P.R.I.C. Assim, em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma: Nome do Beneficiário: 

José Luis Pereira; Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez; 

Renda Mensal Atual: Um salário mínimo; Data do Início do Benefício (DIB): 

Data da cessação do auxílio-doença (05/12/2018); Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o 

que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com 

as anotações e providências de estilo, sem prejuízo de seu 

desarquivamento, independentemente do recolhimento de taxa, se 

requerido no prazo legal. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, Reg. n. 

2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, 

Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 

p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000465-84.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FIDELES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENINHO ERD (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAX ALEI GOULART OAB - MT8403/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE Certidão Certifico que é TEMPESTIVA a IMPUGNAÇÃO Á 

CONTESTAÇÃO juntada aos autos sob o ID26898887 pela parte autora. 

Certifico ainda, que neste ato, INTIMO as partes PROMOVENTE e 

PROMOVIDA, para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. TERRA NOVA DO NORTE, 28 de 

janeiro de 2020. SILVANA LAZAROTO Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de 

abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 

TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000465-84.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FIDELES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENINHO ERD (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAX ALEI GOULART OAB - MT8403/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE Certidão Certifico que é TEMPESTIVA a IMPUGNAÇÃO Á 

CONTESTAÇÃO juntada aos autos sob o ID26898887 pela parte autora. 

Certifico ainda, que neste ato, INTIMO as partes PROMOVENTE e 

PROMOVIDA, para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. TERRA NOVA DO NORTE, 28 de 

janeiro de 2020. SILVANA LAZAROTO Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de 

abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 

TELEFONE: (66) 35341740

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30805 Nr: 2784-67.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE JESUS MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010/MT, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347/MT, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - OAB:10629

 Edital de Praça Ou Leilão ME104

Data da Primeira Praça/Leilão:12/02/2020

Horário da Primeira Praça/Leilão:13:00:00

Data da Segunda Praça/Leilão:12/02/2020

Horário da Segunda Praça/Leilão:15:00:00

Descrição dos Bens:Uma Motoneta YAMAHA/CRYPTON T105E, 

Ano/Modelo 2002, Cor

Bege, Chassi nº 9C6KE020020052313, Placa DFA-9753

Local onde se encontram os bens:Delegacia da Policia Civil de Terra Nova 

do Norte/MT

Valor Total da Avaliação:500,00

Nome e cargo do digitador:Silvana Lazaroto

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-24.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. CARLOS - FUNERARIA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010045-24.2016.8.11.0085 REQUERENTE: FERNANDO 

MACHADO REQUERIDO: M. A. CARLOS - FUNERARIA - ME Vistos. 

Considerando a apresentação de contestação de mérito pela parte 

requerida, intime-se a parte autora para que, querendo, impugne a 

contestação, no prazo legal. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Terra Nova do Norte-MT, 28 

de março de 2017 Jean Paulo Leão Rufino Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000573-16.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ALEI GOULART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX ALEI GOULART OAB - MT8403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO das partes acerca da sentença proferida 

e para, querendo, se manifestarem sobre o cálculo no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000574-98.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ALEI GOULART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX ALEI GOULART OAB - MT8403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO das partes acerca da sentença proferida 

e para, querendo, se manifestarem sobre o cálculo no prazo de 15 

(quinze) dias.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57290 Nr: 889-12.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna da Silva Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, dispõe que:

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça”.

No caso em comento, a ação de conhecimento tramitou na forma física e, 

portanto, por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, deverá este 

ser distribuído na forma eletrônica, conforme exceção prevista no art. 13, 

II, acima.

Ante o exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para 

formular/distribuir eventual pedido de cumprimento de sentença na forma 

eletrônica, via PJe, instruído com digitalização das peças essenciais do 

processo, sem a necessidade de recolhimento de custas iniciais ou taxa 

judiciária, por se tratar de mera continuidade do mesmo processo já 

distribuído.

Arquivem-se estes os autos físicos, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58044 Nr: 278-25.2016.811.0077

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni Morais de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas de Souza Sanches, Carla Adriana 

Sabino Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonino Moura Borges - 

OAB:22331/SP, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

requerida para apresentar as Contrarrazões no prazo legal, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51083 Nr: 913-45.2012.811.0077

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pereira da Silva, Maria da Penha Fernandes 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas de Souza Sanches, Carla Adriana 

Sabino Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonino Moura Borges - 

OAB:22331/SP, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

requerida para apresentar as Contrarrazões no prazo legal, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52793 Nr: 942-61.2013.811.0077

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Tiago da Silva Ferreira, Ronaldo Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas de Souza Sanches, Carla Adriana 

Sabino Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonino Moura Borges - 

OAB:22331/SP, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

requerida para apresentar as Contrarrazões no prazo legal, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31534 Nr: 834-03.2011.811.0077

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BERION, Maria de Fátima Neves de Barros Berion

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas de Souza Sanches, Carla Adriana 

Sabino Sanches
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonino Moura Borges - 

OAB:22331/SP, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3.008-A, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

requerida para apresentar as Contrarrazões no prazo legal, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31561 Nr: 861-83.2011.811.0077

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEUTON VIEIRA MATIAS, Cremilda Pereira Santiago 

Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas de Souza Sanches, Carla Adriana 

Sabino Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287, Francine Gomes Pavezi - OAB:17162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3.008-A, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

requerida para apresentar as Contrarrazões no prazo legal, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31628 Nr: 928-48.2011.811.0077

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Rangel de Souza, Sandra Regina Rezende 

Rangel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas de Souza Sanches, Carla Adriana 

Sabino Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonino Moura Borges - 

OAB:22331/SP, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

requerida para apresentar as Contrarrazões no prazo legal, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31759 Nr: 1059-23.2011.811.0077

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Lucas de Laert, Jandira Mudesto de Laert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas de Souza Sanches, Carla Adriana 

Sabino Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287, ANTONIO MOURA BORGES - OAB:839-A, 

Fernanda Tavares Calazans - OAB:11.802/MT, Francine Gomes 

Pavezi - OAB:17162, José Carlos Rezende - OAB:9146/MT, José 

Esteves de Lacerda Filho - OAB:MT/ 2.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3.008-A, Rosangela Passadore - OAB:6084

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

requerida para apresentar as Contrarrazões no prazo legal, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31786 Nr: 1086-06.2011.811.0077

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emidio Floro Neto, Beatriz Vieira Floro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas de Souza Sanches, Carla Adriana 

Sabino Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT, Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11.987/MT, José Carlos Rezende - OAB:9146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3.008-A, Rosangela Passadore - OAB:6084, Ueber Roberto de 

Carvalho - OAB:4754

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

requerida para apresentar as Contrarrazões no prazo legal, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32002 Nr: 1302-64.2011.811.0077

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Valério do Nascimento, Sebastiana Inácia da Silva 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas de Souza Sanches, Carla Adriana 

Sabino Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Tavares Calazans - 

OAB:11.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3.008-A, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

requerida para apresentar as Contrarrazões no prazo legal, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50867 Nr: 690-92.2012.811.0077

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer de Moura Lima, Sônia do Carmo Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas de Souza Sanches, Adriana Sabino 

Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MOURA BORGES - 

OAB:839-A, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3.008-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

requerida para apresentar as Contrarrazões no prazo legal, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51005 Nr: 835-51.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durvalina Saucedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA e 

para CONDENAR o réu a implantar em favor da parte autora, no prazo de 

30 (trinta) dias, o benefício pleiteado, conforme segue:1- o nome do 

segurado: DURVALINA SAUCEDO2- o benefício concedido: 
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APOSENTADORIA POR IDADE RURAL4- a renda mensal atual: UM 

SALÁRIO MÍNIMO5- a data de início do benefício – DIB: 26/06/2012 (data 

do ajuizamento da ação – modulação do RE 631.240)6- a renda mensal 

inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMOCondeno o réu, ainda, a efetuar o 

pagamento dos valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição 

quinquenal retroativa à data da propositura da ação.ÍNDICES DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas 

à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009).” (...)TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: 

Os juros de mora incidem a partir da citação, a teor da Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”).TERMO 

INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária 

se dê na forma das Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, 

incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (Súmula 111 STJ – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31734 Nr: 1034-10.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Zacarias dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para dizer se já houve resposta do pedido 

administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 19612 Nr: 822-67.2003.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naercio Marcolino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT, Fernando Henrique Viola de Almeida - 

OAB:355.024/SP, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foi comunicado nos autos o óbito da parte autora NAERCIO MARCOLINO 

DA SILVA, e que não deixou bens a inventariar, tendo sido requerida a 

habilitação dos herdeiros.

Considerando que foi juntada a documentação correspondente e 

procuração, DEFIRO a sucessão processual da parte autora pelos 

seguintes herdeiros, a quem caberá a seguinte quota parte no proveito 

econômico da ação:

- ODETE GERONIMO DA SILVA, cônjuge/companheiro supérsite, 1/2 

(metade) do proveito econômico;

- DIEGO MARCOLINO DA SILVA, filho/a, 1/4 do proveito econômico; e

- THIAGO MARCOLINO DA SILVA, filho/a MENOR, 1/4 do proveito 

econômico.

Proceda-se à exclusão do nome da parte autora do cadastro do processo 

e à inclusão dos herdeiros habilitados.

Desde já fica ressaltado que eventual RPV/precatório deverá ser expedida 

em nome próprio de cada um, ressalvado eventual pedido do advogado 

para que seja expedido em nome do procurador constituído com poderes 

especiais para dar e receber quitação.

Havendo herdeiro menor, deverá o Ministério Público ser intimado de todos 

os atos processuais.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista ao INSS conforme 

determinado às fls. 209.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 23547 Nr: 163-53.2006.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721, André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Foi comunicado nos autos o óbito da parte autora ESTER 

MARTINS DA SILVA, e que não deixou bens a inventariar, tendo sido 

requerida a habilitação dos herdeiros. Considerando que foi juntada a 

documentação correspondente e procuração, DEFIRO a sucessão 

processual da parte autora pelos seguintes herdeiros, a quem caberá a 

seguinte quota parte no proveito econômico da ação: - IRAMES MARTINS 

DA SILVA, filho/a, 1/3 do proveito econômico; - IRAIS MARTINS DA SILVA, 

filho/a, 1/3 do proveito econômico; e - IRINEIA MARTINS DA SILVA, filho/a, 

1/3 do proveito econômico. Proceda-se à exclusão do nome da parte 

autora do cadastro do processo e à inclusão dos herdeiros habilitados. 

Desde já fica ressaltado que eventual RPV/precatório deverá ser expedida 

em nome próprio de cada um, ressalvado eventual pedido do advogado 

para que seja expedido em nome do procurador constituído com poderes 

especiais para dar e receber quitação. Havendo herdeiro menor, deverá o 

Ministério Público ser intimado de todos os atos processuais. (...) Ante o 

exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para formular/distribuir 

eventual pedido de cumprimento de sentença na forma eletrônica, via PJe, 

instruído com digitalização das peças essenciais do processo, sem a 

necessidade de recolhimento de custas iniciais ou taxa judiciária, por se 

tratar de mera continuidade do mesmo processo já distribuído. 

Arquivem-se estes os autos físicos, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53841 Nr: 551-72.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eulofia Melgar Ribas de Neira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, dispõe que:

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça”.

No caso em comento, a ação de conhecimento tramitou na forma física e, 

portanto, por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, deverá este 

ser distribuído na forma eletrônica, conforme exceção prevista no art. 13, 

II, acima.

Ante o exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para 

formular/distribuir eventual pedido de cumprimento de sentença na forma 

eletrônica, via PJe, instruído com digitalização das peças essenciais do 

processo, sem a necessidade de recolhimento de custas iniciais ou taxa 

judiciária, por se tratar de mera continuidade do mesmo processo já 

distribuído.

Arquivem-se estes os autos físicos, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 55572 Nr: 233-55.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercy Maria Moulaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, dispõe que:

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça”.

No caso em comento, a ação de conhecimento tramitou na forma física e, 

portanto, por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, deverá este 

ser distribuído na forma eletrônica, conforme exceção prevista no art. 13, 

II, acima.

Ante o exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para 

formular/distribuir eventual pedido de cumprimento de sentença na forma 

eletrônica, via PJe, instruído com digitalização das peças essenciais do 

processo, sem a necessidade de recolhimento de custas iniciais ou taxa 

judiciária, por se tratar de mera continuidade do mesmo processo já 

distribuído.

Arquivem-se estes os autos físicos, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51981 Nr: 158-84.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Vieira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, dispõe que:

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça”.

No caso em comento, a ação de conhecimento tramitou na forma física e, 

portanto, por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, deverá este 

ser distribuído na forma eletrônica, conforme exceção prevista no art. 13, 

II, acima.

Ante o exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para 

formular/distribuir eventual pedido de cumprimento de sentença na forma 

eletrônica, via PJe, instruído com digitalização das peças essenciais do 

processo, sem a necessidade de recolhimento de custas iniciais ou taxa 

judiciária, por se tratar de mera continuidade do mesmo processo já 

distribuído.

Arquivem-se estes os autos físicos, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59245 Nr: 49789-89.2016.811.0077

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Vieira Botelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposto recurso de apelação, e considerando que já foram 

apresentadas as contrarrazões ou decorreu o prazo legal sem 

manifestação, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as homenagens e cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000799-45.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LINS DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO TAVARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Autos PJE nº: 

1000799-45.2019.8.11.0077 DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Possessória c.c. Declaratória de Servidão de Passagem com pedido de 

liminar proposta por Guilherme Lins de Morais em desfavor de Reinaldo 

Tavares, em que foi concedida liminar de proteção possessória sobre a 

área de servidão de passagem descrita na exordial. Em manifestação do 

dia 12.12.2019 (ID nº 27339496), o requerente informou que até aquele 

momento o requerido não teria dado cumprimento à decisão liminar, pois 

não havia desobstruído a passagem usualmente utilizada pelo requerente 

para acesso à sua propriedade. Por conseguinte, o requerente veio aos 

autos novamente no movimento de ID nº 28202775, reiterando o 

requerimento para que seja determinado ao Oficial de Justiça do Juízo 

proceder à desobstrução da servidão passagem, posto que apesar de 

devidamente ciente da ordem liminar, o requerido insiste em descumpri-la, 

causando diversos prejuízos ao postulante, principalmente porque o 

mesmo se encontra em vias de se ver impedido do acesso à fazenda de 

sua propriedade, vez que por se tratar de período chuvoso o caminho 

alternativo até então utilizado, está na eminência de ficar completamente 

alagado, conforme prova fotográfica que apresenta. Desta feita, 

considerando o evidente perigo de dano e o reiterado descumprimento da 

ordem liminar, DEFIRO o pedido da parte requerente e determino a 

expedição de Mandado Liminar a ser cumprido por Oficial de Justiça, que 

deverá adotar as providências necessárias à desobstrução da servidão 

de passagem aparente no interior da propriedade do requerido, com a 

retirada da cerca de arame lá instalada, ficando autorizada, desde já, a 

requisição de auxílio das forças policiais, o que faço nos termos do art. 

297 e art. 139, VII, ambos do Código de Processo Civil. Às providências. 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 28 de Janeiro de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Edital

* O EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM PRELIMINAR DOS JURADOS 

PARA O ANO DE 2020 da Comarca de Vera completo encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000806-59.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. D. S. (REQUERENTE)

V. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000806-59.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Certifico para os devidos fins 

que, tendo em vista os requerentes PAULO HENRIQUE DOS SANTOS e 

VIVIANE SILVA PEREIRA serem assistidos pela Defensoria Pública, aliada 

a necessidade de manifestação nos autos e participações em audiências, 

se eventualmente designadas, bem como, com fundamento no artigo 1º da 

Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação de 

advogados dativos em controle próprio da secretaria, é o presente para 

nomear a advogada Dra. CARLA CRISTINA MAYER, OAB/MT 18.586, para 

atuar no interesse dos requerentes. Em tempo, sirvo-me ainda do presente 

para INTIMAR a advogada dos requerentes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca do Relatório Psicossocial de ID nº 28353428, bem 

como para prestar informações acerca do paradeiro do genitor da criança, 

nos termos da decisão de ID nº 27646434. VERA, 28 de janeiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121373 Nr: 517-80.2018.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMR, ARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ PARUCCI LONGUI - 

OAB:OAB/MT 25487, BEATRIZ PARUCI LONGUI - OAB:, BEATRIZ 

PARUCI LONGUI - OAB:25487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE FICAGNA - 

OAB:25455/O

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a requerente EDNALVA 

MARQUES RODRIGUES ser assistida pela Defensoria Pública, aliada a 

necessidade de manifestação nos autos e participações em audiências, 

se eventualmente designadas, bem como, com fundamento no artigo 1º da 

Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação de 

advogados dativos em controle próprio da secretaria, é o presente para 

nomear a advogada Dra. BEATRIZ PARUCCI LONGUI, OAB/MT 25487/O, 

para atuar no interesse da parte AUTORA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 121373 Nr: 517-80.2018.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMR, ARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ PARUCCI LONGUI - 

OAB:OAB/MT 25487, BEATRIZ PARUCI LONGUI - OAB:, BEATRIZ 

PARUCI LONGUI - OAB:25487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE FICAGNA - 

OAB:25455/O

 Código 121373

VISTOS.

Da análise dos atos, observo que o executado, após ser preso em 

decorrência do débito alimentar, procedeu ao pagamento da última 

atualização (ref. 114).

Apesar do valor corresponder à última atualização referente ao mês de 

setembro/2019, verifico que o executado procedeu ao pagamento do valor 

constante dos autos, o que revela a vontade de cumprir com a obrigação 

alimentar.

Ademais, a própria advogada da autora concordou com os valores até 

então pagos, como forma de revogar a prisão civil do executado, já que 

procedeu ao pagamento da última atualização realizada pela autora à ref. 

101.

Em audiência de custódia, as partes deliberaram concordando com a 

soltura do executado, bem como postularam prazo para possível 

formulação de acordo.

Desse modo, revela temerária a continuidade da prisão do executado, uma 

vez que a próprias partes pretendem a realização de acordo para por fim 

ao débito alimentar.

Ante o exposto, nos termos do artigo 528, § 6º, do CPC, DETERMINO a 

imediata soltura do executado.

Intimem-se as partes para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestarem 

sobre eventual proposta de acordo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63756 Nr: 586-69.2005.811.0102

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER WATTHIER, INES ZAMBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.404, TIAGO CANAN - OAB:9180 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.645,20 (três mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), 

de custas processuais nos termos da certidão de Fls. 21. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br/servicos/guias/ Emitir 

Guia/Custas e Taxas Finais ou Remanescentes, preencher os campos 

com o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

e incluir o valor. Não clicar no item taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Vera, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64406 Nr: 1274-31.2005.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MILTON DO AMARAL, BENEDITO 

PEREIRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a execução de pré-executividade 

apresentada.Sem honorários.No mais, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar o que entender de direito, dando 

prosseguimento ao fei to, PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 27 de janeiro 

de 2020.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71763 Nr: 866-30.2011.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINA KONRAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEMERSON ROGERIO ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 866-30.2011.811.0102

Código nº 71763
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VISTOS.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovido por LAURENTINA 

KONRAD, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Após a expedição dos competentes RPV’s (fls. 96/97), o executado pagou 

a integralidade da dívida, conforme se depreende dos documentos 

aportados às fls. 123/125.

Na sequência, a exequente informou nos autos o pagamento integral da 

execução (fl. 127).

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifico dos autos que, tanto os valores a título de honorários 

advocatícios, quanto o montante relativo às parcelas atrasadas, que 

correspondem ao benefício previdenciário, foram devidamente 

depositados nos autos, de modo que a extinção do cumprimento de 

sentença, pelo pagamento, é a medida a se impor.

Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade do débito, JULGO 

EXTINTA a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, 

inciso II do CPC.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Vera-MT, 27 de janeiro de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131723 Nr: 2577-89.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista o acusado WEDSON 

RODRIGUES DOS SANTOS ser assistido pela Defensoria Pública, aliada a 

necessidade de manifestação nos autos e participação em audiência, bem 

como, com fundamento no artigo 1º da Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, 

seguindo a ordem de nomeação de advogados dativos em controle próprio 

da secretaria, é o presente para nomear o advogado Dr. CICERO 

AUGUSTO SANDRI, OAB/MT 11.912/B, para atuar na defesa do 

denunciado supracitado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131723 Nr: 2577-89.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 INTIMAR o advogado do denunciado para COMPARECER na audiência 

designada para o dia 15/04/2020, às 13h00min, no Fórum desta comarca, 

conforme decisão de ref.22, juntamente com o acusado.
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
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Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas
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Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DIAMANTINO  

 

EDITAL N. 01/2020 

 

ANEXO I 

 

DADOS PESSOAIS  

NOME:____________________________________ RG___________________DATA DE 

EXPEDIÇÃO:_________________________ ENDEREÇO:_________________________________ 

BAIRRO:_____________________________________ 

CIDADE:_____________________________________  

E-MAIL:______________________________________ FONE1:_____________________ FONE 

2:__________________________  

Nº DA OAB: ____________________________________  

 

ÁREA DE INTERESSE DE ATUAÇÃO:  

(  ) ATUAÇÃO EM PROCESSOS CRIMINAIS  

(  ) ATUAÇÃO EM JÚRI POPULAR  

 

Pelo presente, nos moldes do edital nº 01/2020, da Vara Criminal da Diamantino/MT, DECLARO 

estar ciente das disposições contidas no mesmo, bem como atesto minha regular inscrição como 

advogado nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, motivo pelo qual, solicito, nesta ocasião, 

o cadastramento como defensor dativo nas áreas de interesse acima especificadas.  

 

Diamantino-MT, ___________de___________de_____________. 

 

 

______________________________________________________ 

ADVOGADO REQUERENTE – OAB Nº _____________ 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARENÁPOLIS 

 

PORTARIA N. 05/2020 cnpar 

 

ANEXO I 

PLANTÃO- FEVEREIRO/2020 

 

JUIZ DIRETOR  

 

01/02 e 05 Raul Lara Leite 99976-6532-99800.3428 

08/09 Victor Lima Pinto Coelho 99954-5289- 99917.9350 

15/16 Diego Hartmann 99628-7743 

22 a 25 Cassio Leite B. Neto 99948-2594 

29 Luciana S. C. Moretti 99626-2526- 98116.9867 

 

GESTORES PLANTONISTAS – CEL. PLANTÃO  - 65 99627-8896 
 

DATA PLANTONISTA 

01/02 e 05 Dayanne Dantas Rodrigues 

08/09 Deusdete Fernandes da Silva 

15/16 Domingas Maria da S. Lima 

22/23 Emanuel D. do A. Gomes 

24/25 Estevaldo Henrique P. Bandeira 

29 Juliana M. E. Pinatti 

 

OFICIAIS DE JUSTIÇA – CEL. PLANTÃO -  65 99220-7724 

 
DATA PLANTONISTA 

01 a 08 AMAURI C. D. FILHO 

09 a 15 SAMUEL P. DA SILVA 

16 a 22 HUMBERTO L. DE SOUZA 

23 a 29 VALDECI L. FONSECA 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE VERA 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM PRELIMINAR DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2020 

 

O Doutor Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de 

Vera, na forma da lei etc. 

 

FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, os cidadãos abaixo relacionados foram 

alistados para compor a lista geral definitiva de Jurados para o ano de 2020, nos termos do dos art. 425 e 

art. 426, ambos do Código de Processo Penal, dos quais serão sorteados aqueles que figurarão como 

jurados e suplentes nas reuniões periódicas e extraordinárias do Tribunal do Júri. 

 

Lista Geral: 
   

01 Adailton Siqueira Brito, servidor público Rua Bolívia, n° 2278 

02 Ademir Amarildo Cecon Av. Managua Nº 1020 

03 Alan Diego Frota, bancário Av. Padre Antonio, n° 2062, Centro 

04 Alessandra Paruci Felix Pereira, professora Rua Bolívia, n° 2790 

05 Alessandro Miotto, bancário Rua Bogotá, n° 1349, Centro 

06 Alexandra Maria Lavarda, técnica administrativa Av. Nicarágua, n° 2024 

07 Alexandre Ribeiro  Rua Sao Judas Tadeu, 2793 

08 Aline da Silva Nascimento, professora Av. Nicarágua, n° 2024 

09 Ana Cristina Cesco, farmacêutica Av Porto Rico, 1667 

10 Ana Lucia Chiodi, bancária Rua Chile, n° 308, Centro 

11 Ana Lucia Coelho, técnica administrativa Av. Nicarágua, n° 2024 

12 Ana Maria Piedade, médica Rua Guatemala, n° 2641 

13 Ana Paula da Silva Rua Buenos Aires, n° 1652 

14 Ana Rosária Antônio Tolfo, professora Av. Porto Rico, n° 1921 

15 Andrei de Jesus Krasowski, estudante Rua Luis Gama, n° 1034, Princesa Isabel 

16 Carlos Eduardo Dos Santos, universitário Rua Chile Nº 1386 

17 Chirlen Santana Correia, bancária Rua Havana, n° 1211, Sol Nascente 

18 Clarice Dalpasquale de Amorim, funcionária pública Rua Santiago, n° 1700 

19 Clauciane Cortoneze Gonçalves, bancária Rua Chile, n° 1751, Centro 

20 Claudemir Oliveira de Araújo Junior Av. Nicaragua, n° 2973, Sol Nascente 

21 Claudio Souza da Silva, empresário Av. Brasil, nº 1843, Centro 

22 Crecilene Aparecida dos Santos, servidora pública Av. Nicarágua, n° 1887 

23 Cristina Aparecida Santos Av. Caracas, n° 2745 

24 Daiane Aparecida Cecon, farmacêutica Rua Bolivia Nº 2307 

25 Daiane Schneider, professora Av. Nicarágua, n° 2024 

26 Daniela Alves Cichelero, professora Av. Nicarágua, n° 2024 

27 Daniela Carla Braganholo, psicóloga Av. Padre Antonio Heidler, n° 2047, Centro 

28 Débora Farias Peixoto, professora Av. Nicaragua nº 2024 

29 Diego de Oliveira Moura, empresário Av. Brasil, nº 1791, Centro 

30 Dimas Borghezan Peron Av. Porto Rico, n° 1650, Centro 

31 Eduardo Santos Amorim, bancário Rua Santiago, n° 1470, Centro 

32 Eloi Luiz Becker, comerciante Av. Padre Antonio, nº 772, Centro 

33 Elza Ferreira dos Santos, comerciante Av. La Paz, nº 2142, Centro 

34 Elza Ventura Porfírio, professora Rua Guatemala nº 2363, Centro 

35 Erica Daiane De Jorge Rua Haiti, 1286 

36 Esmeralda Rodrigues de Souza, serviços gerais Rua Porto Príncipe, 1804, Esperança 

37 Felipe Fermino Marques Rodrigues, serviços gerais Rua Eusébio de Queiroz, n° 845, Princesa Izabel 

38 Felipe Moura Eickhoff, bancário Av. Brasil, n° 1253, Centro 

39 Francieli Sebastião Alves de Lima, atendente Rua- Bolivia, 1363  Esperança 

40 Francisco das Chagas da Silva, apoio administrativo Av. Nicarágua, Nº 2024 

41 Gabriel Batista Godoi, atendente de farmácia Av. Estados Unidos, n° 1342 

42 Giovanna da Costa Paula, servidora pública Av. Manágua, n° 2029 

43 Gislene da Cunha Pereira, Secretária Rua Argentina n° 1239 Bairro Esperança 

44 Guilherme Pedro Novelli, agrônomo Av. Otawa, esquina c/ Av. Estados Unidos 

45 Hosana da Silva Santos Huber, professora Av. Nicarágua, nº 2024 

46 Hyogo Correia Avila Rua- Paraguai, 1241-  Sol Nascente 
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47 Jesse dos Santos Oliveira Av. Brasil, n° 1903, Centro 

48 Jeverson Antonio Boenig, servidor público Rua Bolívia, n° 2383 

49 Jober Rodrigo Magnanti Rua Assunção 1921 - Esperança 

50 Joelson Max Oliveira, bancário Rua Rotary Internacional, n° 1760, Vida Nova 

51 José Luiz Silles, servidor público Rua Chile 2625 - Centro 

52 José Sérgio Rodrigues Neto, professor Av. Nicarágua, Nº 2024 

53 Josemilk Silva dos Santos, bancário Rua Joaquim Nabuco, n° 2288, Princesa Isabel 

54 Julio Cesar Gazzola, comerciante Av. Nicarágua, nº 2928, Centro 

55 Jurandir Tosin, comerciante Av. Brasil, nº 1902, Centro 

56 Kalebe Gonçalves, universitário Rua Equador, n° 2595 

57 Klever Juliano Gonçalves, professor Rua Equador, n° 2595 

58 Leandro Schleicher, servidor público Rua Guatemala, n° 2348 

59 Lediane Zanchin, farmacêutica Rua Lima, n° 1789, Centro 

60 Leonir César Anschau, servidor público Rua Montevidéo, n° 1931 

61 Lucian Machado Novo, professor Av. Nicarágua, Nº 2024 

62 Luiz Felipe Dominelli Silles, comerciante Rua Lima, n° 1789, Centro 

63 Lurdes Rodrigues da Rosa Rua Guatemala, n° 1887 

64 Marcelo Gabriel Pirez Zambenedetti, serviços gerais Rua Lima, n° 1803, Centro 

65 Marcelo Machado Novo Rua Uruguai, n° 1256 

66 Márcia Regina Chiaretti, professora Av. Nicarágua, Nº 2024 

67 Marco Antonio Alves Novo, professor Av. Nicarágua, Nº 2024 

68 Maria Correia de A. Zampirollo, apoio administrativo Av. Nicarágua, Nº 2024 

69 Mariane Joana Rauscher Wolfart, professora Av. Porto Rico, n° 487 

70 Marisa Regina Kohler, professora Av. Nicarágua, Nº 2024 

71 Marlene Teresinha Moresco Rua Assunção, n° 1621, Esperança I 

72 Mauro Rombaldi, servidor público Av. Porto Rico, n° 1485 

73 Mercedes Zoz, professora Rua Guatemala, n° 2368 

74 Miguel Ertel, comerciante Av. Brasil, n° 2052, Centro 

75 Neuza Heemann Chernaki Rua Bolívia, n° 2353 

76 Noeli Maria Gatto Kummer, professora Av. Brasil, n° 1478 

77 Olentino Petry, comerciante Av. Brasil, n° 2204, Centro 

78 Patrick Beumer, vendedor Rua Equador, n° 2625 

79 Paulo Henrique dos Santos, professor Av. Nicarágua, Nº 2024 

80 Rafael Neves, empresário Av. Brasil, n° 1253 Bairro Esperança 

81 Rejane Maria Gallo, psicóloga Rua Quito 1652 - Centro 

82 Renata Maria da Silva, professora Av. Nicaragua nº 2024 

83 Rhaissa Estevão, engenheira civil Rua Porto Príncipe, n° 1237 

84 Ronael Bomdespacho da Silva, empresário Av. Nicarágua, nº 1857, Centro 

85 Salete Terezinha Kruger Heemann, professora Av. Nicarágua, n° 580 

86 Samara Ohana Macedo Rua Guatemala, n° 254 

87 Sandra Maria Pena Fiel, vendedora Rua Venezuela Nº2084 

88 Sandro Lucio dos Santos, farmacêutico Av. Brasil, Centro, Drogaria do Povo 

89 Sandro Roberto Martines Leite, professor Av. Nicarágua, Nº 2024 

90 Shileide Rodrigues da Silva,  Rua Castro Alves, n° 2382 

91 Silvio Cargnin, empresário Rua Haiti, n° 2504, Centro, Vera 

92 Silvio da Silva Siqueira, comerciante Av. Brasil, nº 2023, Centro 

93 Sonia Leticia Ribeiro da Silva, empresária Rua Chile, nº 1721, Centro 

94 Taiza Ferreira Totti Rua Bolívia, n° 1577 

95 Taylana Correa Giacomelli, empresária Estrada Vitoria KM 1,2 

96 Thayciele Conceição dos Santos, bancária Rua Uruguai, n° 1255, Sol Nascente 

97 Valderez Antonio Cecon, comerciante Av. La Paz, nº 1638, Centro 

98 Valentin Siqueira, serviços gerais Rua Euclides da Cunha, nº 959, Princesa Izabel 

99 Wellinton Rondrigo Weiss  Rua Santiago esquina c/ Rua Venezuela, n°2095 

100 Zélia Conceição Mascarenhas Rocha Av. Estados Unidos, n° 1281 

 

Conforme o disposto no § 2º, do artigo 426, do Código de Processo Penal, segue 

abaixo a transcrição dos artigos 436 a 446, todos do Código de Processo Penal: 

 

“Da Função do Jurado 

‘Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) 

anos de notória idoneidade. 

§ 1
o
 Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou 

etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. 

§ 2
o
 A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado.’ (NR) 
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‘Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: 

I - o Presidente da República e os Ministros de Estado; 

II - os Governadores e seus respectivos Secretários; 

III - os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e 

Municipais; 

IV - os Prefeitos Municipais; 

V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; 

VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 

VII - as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 

VIII - os militares em serviço ativo; 

IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; 

X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.’ (NR) 

  

‘Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no 

dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o 

serviço imposto. 

§ 1
o
 Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, 

filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins. 

§ 2
o
 O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.’ 

(NR) 

  

‘Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá 

presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo.’ (NR) 

  

‘Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em 

igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função 

pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.’ (NR) 

  

‘Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à 

sessão do júri.’ (NR) 

  

‘Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou 

retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.’ (NR) 

  

‘Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e 

apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.’ (NR) 

  

‘Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata 

dos trabalhos.’ (NR) 

  

‘Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos 

mesmos termos em que o são os juízes togados.’ (NR) 

  

‘Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, 

faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.’ (NR)”. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente, que será 

fixado no lugar de costume, publicado na forma da Lei. Eu, Everton Andrade da Silva, Gestor Judiciário, 

que digitei e conferi a presente lista de jurados, que vai assinada pelo MM Juiz de Direito Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Vera-MT. 

 

Vera-MT, 28 de Janeiro de 2020. 

 

Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri 
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